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A Romániai Demokrata 
Nők Szövetsége 

első országos kongresszusát február 
14 15 és 16. napjain tartotta meg 
Bucurestiben. Az ország minden ré 
ízéből, már egy n?ppal előbb megér 
keztek a delegáltak. A központi dele-
gáltakon kivül 48 > en vettek részt a 
konferencián. 

Az első napon a konferencia  meg 
nyitása után megválasztották a disz-
elnökséget, amely a kormány tagjaiból 
és a képviselőkből állott. O.t voltak 
Pauker Anna, Groza/Péter dr., Gheor-
ghiu Dej és a Köztársaság elnökségé 
nek tagjai. 

A delegáltak lelkes éljenzéssel és 
•zUnni nem akaró tapssal köszöntötték 
a kormány tagjait. Ezután következ 
tek .az üdvözlő beszédek. Elsőnek 
Groza Péter dr. üdvözölte a kongresz 
szust, utána Pa^uker Anna, majd 
Gheorghiu Dej, a Román Kommunista 
Párt, mig Radeceanu a Szociáldemokrata 
Párt nevében beszélt, hangsúlyozva, 
hogy ez az utolsó eset, amikor külön 
szónoka van a Kommunista és külön 
a Szociáldemokrata Pártnak, hiszen az 
egység már megvan és most már csak 
egy a feladat,  hogy közösen halad-
janak a szociálizmus megvalósítása felé 
Utána G, Apostol, a szakszervezetek 
országos elnöke, majd a Nemzeti Nép 
párt, a Magyar Népi Szövetség, az 
Ekés Front és végül az Ifjúság  orszá 
gos vezetője mondta el üdvözletét. 

A beszámolók után a hozzászólá 
tokra került sor. A kiküldöttek, öntu 
datosan, határozottan beszélnek. Egy 
egy jól sikerült hozzászólásnak nagy 
sikere van. Általában megállapítható, 
hogy a nők nagyon sokat fejlődtek  és 
az a lelkesedés, ami az egész kongresz 
szus hangulatát jellemezte, uj erőt és 
több bátorságot öntött a testvérnőbbe. 
Felemelő és felejthetetlen  volt az alap-
szabályok megszavazásának pillanata. 
A reflektorfénytől  megvilágított terem 
ben a nők felemelt  kézzel szavazták 
meg egyhangúlag az uj tervezetet. 

Ntm lehet szó nélkül hagyni a be 
fejezést  sem. Az újonnan megválasz 
tott központi vezetőség fenn  áll a szin 
padon, előtte a kormány tagjaiból a 
áiszelnökség. És jönnek hosszú sorban 
az üzemi kiküldöttek, mindegyiknek a 
kezében hatalmas virágcsokor. Egy 
pár szó kíséretében átadják és az asz 
tal megtelik színes virágcsokorral. Már 
fel  sen> jutnak, annyian vannak és még 
aiindig jönnek, mint az élet lüktetésé 

A demokratikus Jugoszlávia ifjúsága 
egyetlen hivó szóra tízezres tömegek-
ben vonult fel  a világ első, Hmon 
dottan ifjak  által épített vasuvonalának 
a felépítéséhez,  dicsőséget és elisme-
rést szerezve a maga számára az egész 
világ népe és ifjúsága  előtt Eíőször tör 
tént meg a világon, hogy az ifjúság,  a kö 
telező ka'onai előképzés, rombolás és 
emberölésben veló szekképesités he 
Iyett, országa újjáépítéséhez foghatott. 

A jugoszláv ifjuség  felismerte  az 
újjáépítés fontosságát  és minden kény 
szer nélkül, önként ment, hogy fel 
építse a maga jövőjé'. Ez valóban 
hősies példa volt és lendületet adott 
a szomszédos országolt ifjainak.  U ána 
nemsokára Bulgáriában is munkacso 
portok alakultak a Bolgár Népi Köz-
társaság újjáépítésére. 

A két ország versenyszerűi munká 
ján felbuzdulva  nálunk, Romániában 
is megalakult az első munkacsoport, 
a romániai demokratikus ifjúsági  szer 
vezetek élcsapatának, az Ifjú  Munkás 
Szövetségnek érdemeként. Ez a mun-
ka cseport a kitűzött időnél 14 nappal 
hamarább elvégezte az Ágota, Botorka 
és Küfcültfvir*?  m*»' 51 é«s fél  kiló 

méteres földgáz  vezeték lerakásának 
munkálatait. Ez önkéntes -munka pél 
dája többek közt Kolozsvár ifjúságát 
is mozgósította. így a kolozsvári gáz-
vezetékeket lerakó munkacsoportok 
közt is é csapatként dolgozott. 

A megkezdett munkában nekünk, 
Udvarhely megye ifjainak  is ki kell 
vennünk a részünket, mert csak igy 
teremthetünk meg egy jobb életet, de 
most már végre a magunk számára, 
a földesurak,  * irályod, bankárok, nagy 
gyárosok jóllétének az emelése helyett. 
Legyen elég nekünk is eg\ étlen felhí-
vás ahoz, hogy tömegesen sorakozzunk 
fel,  amikor országunk újjáépítéséről 
van szó. A munka nem ingyenes, de 
önkéfttes  jellegű. Ezt a jelleget nekünk, 
mint megtiszteltetést kell vennünk, ama 
bizalomnak elismeréséül, amelyet az or-
szág népe és vezetősége irántunk érez. 

Ha tehát országunk újjáépítésének 
az érdeke ugy kívánja, hogy látszólag 
ingyenes munkát végezzünk, vállaljuk 
azzal a tudattal, amely tudattal a ju 
goszláv ifjak  vállalták azt a munkát, 
aminek eredményeképpen életlehetősé 
geik elképzelhetetlen mérékben meg 
j  «ut'oi*  Bi*ó  Béla. 

nek halk hullámai. A taps icicsencű, 
újra és újra és lelkes éljenzéssel mu-
tatja meg a tagok szeretetét és ra 
gaszkodását a vezetők iránt. Színes, 
felejthetetlen  emlék marad mindazok 
számára, akik átérezték ezeknek a na 
póknak jelentőségét. 

A tapasztaltakból megállt pitható, 
hogy nőink az ország újjáépítésében, 
a Román Népi Köztársaság megerősi 
tésében nem fognak  elmaradni. Tud 
ják, hogy ez Egységes Munkás Párt 
támogatásával harcolniuk kell az or-

szág gakü-sagi ea • u uiaus felemelő 
séért, 8 többtermelésért és a béke 
megvédéséért. Rijuk vár a nehéz 
munka, hogy ledöntsék azt a válasz 
falat,  amely a falusi  és városi nők 
között még fennáll,  mert a harc 
eredményes csak akkor lehet, ha min 
den erőt összefogva,  közös akarattal 
harcolunk céljaink eléréséért. Minden 
delegált, aki felszólalt,  ebben ez ér 
telemben tett fogadalmat  a munka to 
vábbvitelére. 

Városunkban is megiin* 
nepelték a szovjethadse-
reg 30 éves fennállását 
Városunk házait f.  hó 22 én a vörös 

lobogók díszítették s Ünnepélyes han-
gu'at volt észlelhető. A szakszervezet 
zenekara városunk demokrata érzelmt-
Iakosságával felvonult  fél  12 órakór a 
Szabadság-térra, hol a Szovjet-him-
nusz eljátszása után szólásra emelke-
dett Soós Mihály dr. alispán, ki a nap 
fontosságát  ismertette román, majd 
magyar nyelven. Rámutatott a dicső-
séges szovjethadsereg hősies maga'ar-
tására, maji befejezésül  Ígéretet tett 
hogy demokráciánk követni fogja  azt 
az utat, melyet Lenin mutatott meg 
nekünk. Majd Bftiescu  kapitány be-
szélt a hadsereg nevében, ígérete: 
téve, hogy a Népi Köztársaság had-
serege a népst fogja  szolgálni, s azon 
az uton fog  haladni, melyet Lenin, 
majd Sztálin mutatott meg. Ezek után 
Sctiasser Richárd szavalata, majd Or-
bán László tanár beszéde, s utána 
Almăoanaie Dumitru őrmester szava-
lata következeit. 

Végül Grama József,  az »Arlus« 
vezetője a közönséget felvonulásra 
kérte fel.  Miután a szakszervezet zene-
kara az Internacionáiét előadta, az ün-
nepély résztvevői szép 3 as sorokban 
a megyeháza előtt elhelyezett díszes 
emelvény előtt vonultak el. 

A felvonulás  után külön küldöttség 
emlékkoszorut helyezett el a vörös 
hadsereg hőseinek sírboltjára. 

LAPSZEMELVÉNY 
Lemondottak a msgyarországi Szo-

ciáldemokrata Part jobboldali vezetői. 

A képviselőház ratifikálta  a román-
magyar szövetségi szerződést. 

Görögországban a Szofulisz  kormány 
lemondását követelik a demokrata győ-
zelmektől megrettent királypárti kép-
viselők, de méginkább követeli ezt 
maga a nép, amelynek akaratát nem 
döntheti meg semmi. 

A görög fasiszta  csapatok parancs-
nokai, a görög demokrata hadsareg 
katonáinak hősiességétől való félelmük-
ben a támadás eiőtt beteget jelentenek, 

A görög szabadságharcosok Görög-
ország 7/10 részét szabaddá tették. 

Az egész világsajtó egyhangúlag ál-

Megkezdődött  a Román  Munkáspárt 
első  országos  kongresszusa. 

Február  21-én  ünnepélyes  keretek  között  nyitt  meg  a Román 
Munkáspárt  első  országos  kongresszusa.  14 állim  kiküldöttei  vesz-
nek  részt  a koneresszuson,  ahol  kifejezték  országaik  demokratikus 
munkásainak  a Román  Munkáspárt  iránti  forró  szeretetét.  ígéretet  tettek, 
hogy  országaikban  növelni  fogják  a termelést  és szorosabb  kapcso-
latot  teremtenek  egymás  közölt.  Vigyázni  Jognak  a Munkásosztály 
egységére.  a minél  szorosabb  együttműködésre  a szocialista  társada-
lom  megteremtéséért. 

A kongresszus  lefolyását  következő  számunkban  részletesen 
fogjuk  ismertetni 

Dolgoznak az ifjúsági 
újjáépítési munkabrigádok 



lapította meg, hogy a második világ 
bâboru előidézői: Németország, Anglia 
és Amerika. Angliát és Amerikát a vi 
iág közvéleménye >A történelem meg-
hamisítói* cimmel bélyegezte meg. 

1948. február 2i u 

Belgiumban az éhező bányászok 
részérő! vezetett sztrájkhoz, amelyben 
több, mint százezer ember vesz részt, 
csatlakoztak Bslgium összes gáz* és 
villanymüveinek munkásai is. 

T'ldy köztársasági elnök vezetésével 
magyar kormány-küldöttség j irt künn 
Moszkvában, ahonnan már vissza is 
érkeztek Budapestre. 

Aláirták a szovjet magyar barátsági, 
együttműködési és kölcsönös segély-
nyújtási egyezményt. Az egyezmény 
fontos  hozzájárulás a béke megszilár 
ditásához. 

Magyar román kulturestén Háron 
szék-megye központjában a népek kö 
zötti testvériség ideológiájának győz;l 
mét hirdették Livezeanu miniszter és 
Kacsó Sándor. 

Fasisztaellenes tüntetést rendeztek 
a newyorki görög konzulátus előtt. 

.Wallace háborúellenes politikája óriási 
népszerűségnek örvend az egasz E*ye 
sült Államok területén. 

Az udvarhelyi R jmán Kommunista-
párt kezdeményezése folytán  f.  hó 20 án 
tartott népgyűlésen elhatározták a 
Székelyudvarhely és Csíkszereda kö 
Zötti vasútvonal megépítését, amelynek 
munkálatait rohammunkával kezdi el 
a lakosság. 

Udvarhely megyében HOdy Károly 
dr. vármegyei főorvos  irányításával 
egészségügyi brigádok fésülik  át a te 
repet és számolják fel  a kiütéses tífusz 
gócpontjait. 

A háztulajdonosok 
figyelmébe 
A pénzügyigazgatóság felhívja  a 

háztulajdonosok figyelmét,  hogy a 
bérbeadott lakások bérösszegét álla-
píttassák meg sürgősen a járásbíró-
sággal, mert a fellebbezési  bizottság 
a benyújtott fellebbezések  alapján 
csak abban az esetben szállíthatja le 
• bérbeadott lakások után kivetett 
«dókat, ha a bérösszeget a járásbíró-
ság állapította meg. 

A bérbeadó és a bérbevevő között 
történt egyezkedés folytán  megálla-
pított lakbérek, adózás szempontjából 
nem vehetők figyelembe. 

Abban az esetben tehát, ha a bért 
nem a járásbíróság állapította meg, a 
házadót a stabilizáció előtti bérek 
«lapulvétele mellett, a törvényes arány-
szám alkalmazásával kiszámított bér> 
összegek után álltpitják meg. • 

Dr.  Dénes  Ferenc 
pénzügy igazgató. 

Csarnits  Tivadar 
ükvosz álvfönóic. 

X Keretem Balázs György siemegy-
házasfalusi,  35 éves hadi ogoly férje-
met. Kérem a hazaiért hadJgloyokat, 
ha tudnak róla, értesítsenek Balázs 
Gy«rgyné Szentegvházasf»'u  cimre 

Nyoujaiuti • >ijí-i»o«d»aK< aonyv 
nyomdában Székelyudvarhelyt, 

Az erdokozbirtokosságok figyelmébe 
A pénzügyigazgatásig közleményének 2-ik és befejező  része. 

A faszén  eladásánál szintén számlát 
kell kiad.ii. Számlázni kell a 13 95% 
os forgalmiadót  is és le kell róni a 
2% os számlabélyegilletéket és a 12 
% os exc ptionális adót. A forgalmi-
adó befizetésének  határideje ugyanaz, 
mint a fűrészelt  árunál. 

7. Hi az erdőt vagy annak részét 
kitermelőnek adják el, adásvételi szer 
ződést kell kötni és azt 6 példányban 
illetékezés céljára a pénzügyigazgató-
sághoz bemutatni. A bemutatás határ 
ideje 30 nap a szerződés megkötésé-
től. A bemutatás alkalmával be kell 
fizetni  a bélyegtörvény 15 cikkének 
8. t\ pontja alapján a 87o os adás 
vételi illetéket és a 8®/o os exceptio 
nális adót. 

A szerződésben fel  kell tüntetni a 
kitermelésre elado'.t erdő területét, fek 
vésének megnevezését (dűlő ), a kitér-
melhető famennyiséget  köbnéterekben, 
vagy méferölekben,  a fa  nemér, eladási 
árát, a kitermelés időtartamát és azt, 
hogy kit terhelnek az adók (eladót 
vagy vevőt) és végül, hogy az eladási 
ár egyszerre volt-e kifizetve  vagy rész 
letekben lesz törlesztendő. 

8. Ha a kitermelésnél fizetett  mun-
kaerőt alkalmaznak, a bérek után meg 
kell fizetni  a fizetések  utáni (salaris) 
adót. Ennek a befizetéséhez  az erre a 
célra készített és a vármegyei gazda-
sági hivatalban kapható nyomtatványt 
(stat) kell kitölteni. Ezen adók 80°/0 át 
azonban a munkabérek tényleges kifi 
zetését követő 8 napon belül, előleg-
ként, be kell fizetni  az adóhivatalok-
nál és a fennmaradó  különbözetet a 
«S at ok« elkészítése után a kifizeté-
seket követő hónap 15 ig. 

9. Ugyanazon határidőn belül kell 
befizetni  alkalmi fuvarosok  alkalma 
zása esetén a fuvardijak  utáni kereseti 
adót is. Ezen adókat le kell vonni a 
fuvardijakból  és azokat jegyzékbe kell 
foglalni,  amelyben fel  kell tüntetni a 
fuvaros  nevét, lakóhelyét, a kifizetett 
fuvardijat,  a fuvardíjnak  adómentes 
75°/, át és az adóköteles 25°/o át. Az 
adóköteles összegek után be kell fi 
zetni a 30% os keresetiadót és az 
5% os pótadót. 

10. Ha a közbirtokosság mezőgaz-
munkásokat is foglalkoztat, 

azok napszámaiból vagy fizetéséből  az 
1947 augusztus 15. után járó követ-
kező átalányadókat kell levonni és az 
adóhivatalba beszállítani: 

a) napszámosok után napi 5 lejt. 
Ezen összegeket havi kimutatásba 
(stat) kell foglalni  és a következő hó 
nap 15 ig befizetni. 

b) havifizetésü  mezőgazdasági alkal-
mazottak után havi 150 lejt. A befi 
zetés módozata ugyanaz, mint az a) 
pont alatti. 

c) évi fizetések  esetén (idetartoznak 
az erdőőrök is) negyedévi 450 lejt. 
Ezen összegeket negyedévenként kell 
befizetni  «stat» ok alapján és pedig 
minden a negyedévet- követő hónap 
15 ig. 

Az a, b, c pont alatti adók 80% át 
azonban a tényleges kifizetést  követő 
8 napon belül, előlegként be kell fi-
zetni adóhivataloknál és a fennmaradó 
különbözetet a «stat» ok elkészítése 
után az ar b és c pontokban megjelölt 
határidőig. 

Az 1947 augusztus 15. előtti időkre 
a fenti  átalányadókat a mindenkor ér 
vényben volt n-*m stabilizált lejes 
adóknak 3000 : 1 arányban átszámított 
összegeit kell 1948 február  29 ig be 
fizetni  az összes törvényes emelések-
kel együtt. 

Ha valamely közbirtokosság az ezen 
közleményben felsorolt  adókat a múlt-
ban történt kitermelések vagy eladások 
esetén nem fizette  volna be, az adó-
eltitkolási törvény errevonatkozó intéz-
kedései alapján azokat még folyó  évi 
február  hó 29-ig a törvényes kama 
tokkal (emelésekkel) róhitja le. Ha 
pedg ezen kötelezettségeknek még 
most sem tesznek eleget, a közbirto 
kosságok felelős  vezetői ellen adócsa-
lás büntette miatt eljárás indul meg 
és a közbirtokosságot az adótörvény-
ben előirt pénzbírságokkal róják meg. 

Dr.  Dénes  Ferenc,  pénzügyigazgató. 
Csarnits  Tivadar,  ügyosztályfőnök. 

SPORT 
A kézilabda-játék szabályai. 
Az itt közölt kézilabda szabályok 

az 1948-ban megjelent nemzetközi uj 
szabályokat tartalmazzák : 

1. Hogyan sz*bad a Ubdát játszani ? 
Míg van engedve: A labdát minden-
féleképpen,  a kezek, a karok, a fej,  a 
test, a combok és a térd használatá 
val stoppolni, fogni,  dobni, ütni és 
tolni. Labdával a kézben legfeljebb  3 
lépést mozogni. (Egy lépésnek számit, 
ha a láb a tőidtől fel  van emelve és 
megint le van téve helycserélés cél 
jábol. Közben a másik lábat fel  lehet 
emelni, de nem szabad újból letenni. 
Nem lényeges, hogy a földredobás  és 
elfogás  között hány lépés történt.) 
A labdát legfeljebb  3 másodpercig 
fogni,  még, ha ez a földön  is fekszik. 
A labdát az egyik kézből a másikba 
vezetni. Ugyancsak meg van engedve 
a labdát az egyik kézzel fogni  és 
mind két kézzel u'ána fogni. 

A művészek, írók, újságíróit 
szakszervezetének 20 án a mozitereai 
ben rendezett első műsoros estója ki 
emelkedő esemény» volt Ssó«lyud 
varheiy kulturális életének. 

Az esé'yt a Kónya Jinos vezetése 
alatt egyesített zenekar nyitotta mej 
egy lendülettel, szép ín előadott Wag 
ner-nyítánnyal. Majd magyar nyelvet 
Tompa László, a szakszervezet elnöke, 
román nyelven B Biksa Miria irónő, 
szakszervezeti alelnöxnő mondott míg-
nyitó beszédet. Mmdnetten vázoltá* 
azotcat a feladatokat,  melyek a. művé 
szek szakszervezetének tagjaira hárul-
nak a do!gozó tömegek kulturális éj 
politikai nevelésével kapcsolatban, 
hangsúlyozva, hogy a mult rendszerek 
mennyire nem fordítottak  gondjt a 
széles néprétegek müvészettk iránti 
vágyának Kielégítésére. 

Az estély külön eseménye volt 
Balogh Ferenc zenetanár, a mi orszá-
gos hirü hegedűművészünk fellépte, 
kinek csodálatosan szép virtuóz játé tát 
finom  zongorakiséretével Tompa Láss-
lóné tette tökéletessé. Mindelsoln hege 
düversenyént k 1. tételét adták elő, 
majd ráadásul egy Sarasate darabot. 

Ezután B Btksa Mária saját versei 
bői szavalt nagy sikerrel, majd Sághy 
Katalin színművésznő román sanszont 
énekelt kellemes, lágy hangon. Kaizler 
László dr. hatásos jazz zongoraŝ OtOfi 
tfTBn-KeFeslély  László B. B iksa Máris 
rövid politikai beszámolóját olvasta fel, 
mely a demokratikus rendszernek a* 
művészetek és művészek iránt tanú-
sított megbecsülését hangsúlyozta, 
amikor Ameriiából a tehetséges mű-
vészek menekülni kénytelenek. 

Sokat igérő tehetséget ismírtüak 
meg Kónya Klárában, aki Mendelssohn 
Capricció ját nagy technikai készség-
gel adta elő zongorán. 

Kerestéiy László Tompa László két 
versét szavalta művésziesen, majd 
Kónya János zenekara román és ma-
gyar népdalokat adott elő. Sághy Ka-
talin román költeményeket szavalt 
művészi átérzéssel. Kerestéiy László 
tangó énekszáma tomboló sikert aratott. 

Csarnits Tivadar tangóharmonika-
átóka rcndKivüli készségével nagy 
tetszést keltett. 

A jól sikerült estély végén az In-
ternác onálét adta elő a zenekar. 

A müvészest derűs hangulatáról, 
mint konferáló  Tomcsa Sándor gon 
doskodott. 

NAPSZÁMOSOK 
Búcsúzkodom  a falumtól. 
Vándora  egy  hosszú  útnak. 
Kit  mezlátok,  kik  meglátnak: 
Integetek  fűnek,  fának 
S köszönök  egy  fiastyuknak. 

A fiastyuk  jövőt  épit; 
Tizenhárom  csirke  anyja. 
Kertalján  az  ut  sánc:  mellett 
Ftaiért^napszámos  lett, 
Hogy  nőjenek  szépre,\nagyra. 

Előttem  most  jó  messzire 
Nyílegyenes  utca  hossza; 
Kerti  ösvény  jut  az  útra. 
Az  ösvényen,  szinte  futva, 
Lángragyul  egy  piros  szoknya. 

Korsó  vízzel,  gereblyével 
Kisfalumnak  szép  leánya: 

— Hejh  ami  szép,  gyorsan  eltel, 
Szinte  éget,  majd  felperzsel 
A lobogó  szoknya  lángja. 

A tanitó  jön  most  szembe: 
Oly  fiatal,  mint  egy  gyermek. 
Két  botja  van,  fáj  a lába, 
Mégis  megy  az  iskolába. 
Megáll:  s dül  egy  deszka-kertnek. 

ÉH  köszöntöm:  ő  is  köszönt, 
Mint  barátok  szemben  állva. 
Megkérdezi,  mert  kíváncsi; 
Újra  elméssz,  Domi  bácsi  ?  — 
Megyek  — mint  te  — iskolába. 

Földművesek  jönnek  felém, 
Pusmotálnak  füstöt  fújva: 
Nem  dolgozik,  — csak  jó  s megyén. 
Képviselő  — mit  is  tegyen  ? 
Könnyű  neki,  mondják  súgva. 

— Hejh,  napszámos  vagyok  én  is: 
Kis  falumból  nagy  városba 
Egyelőre  megyek  gyalog, 
Nem  tudják,  hogy  értük  vagyok 
Napszámosok  napszámosa. 

... így  jöttem  el  a falumból, 
Dolgozókkali  meg  megálltam, 
Kit  megláttam,  ktk  [meglatuk: 
Integettem  fűnek,  fának, 
Ne  mondják  azt,  hogy  „felvágtam' 

IZSÁK  DOMOKOS, 



N 

•1948. iebruár 24 

SZÖVETKEZETI ELET 
- Aae wd v á r h e l y ni e g y e l „ F e d e r a l e " k ö z l e m é n y e i — Első fecske 

Nem mintha mér tényleg megjöttek 
volna az ég e vándor madarai, hanem 
« mi szövetkezeti életünkben történt 
egy ehez hasonló esemény. Éppen ugy, 
min' a fecskék  msgjövetple a tavasz 
kezdetét jelzi, ugy ez a jelenség a 
szövetkezeti élet kitavaszodásé', a ren 
des mederbe terelődésének nezdstét 
jelenti. Az történt ugyanis, hagy az 
erdőfülei  fogyasztási  siö vetkezet igaz 
hatósága elhatárolta a Federálénál, a 
vásárlások fedezetére  letett váltójának 
visszakérését azzal a ki jelen téísel : A 
mi szövetkezetünk,  amit  ezután  vásárol 
a Federálétól,  azt  készpénzzel  fogja 
eszközölni. 

6/jási jelentőségű az igazgatóságnak 
ez a határozata 1 Mert egészséges szö 
vetkezeti élet csak ezen az alapon tui 
megindulni, csak igy lehet szövetke 
ceti célt elérni. Ha minden szövetkezet 
vásárlásait csak készpénzzel eszkö-
zölné, minden nehézség el lenne egy-
szerre háritva a Federálé útjából és 
lehetővé válné'c a falusi  és városi szö 
vetkezetek minden áruval való ellátása 
és minden igényének kielégi ése. 

Éppen azért felhívjuk  minden szö 
vetkezetünket, a fenti  cél elérése ér 
dekében, hasson oda, hogy minden 
»«gj® » jegyzett üzletrésze értékét fi 
zesse be. Mert sajnos, sok szövetke-
zeti tag azt hiszi, eléj, ha üzletrészt 
Jegywt, s unnak egv résrét befiVe'te 

s most már a szövetkezet számára 
minden árut be kell, hogy szerezzen. 
DA mivel? HjI a pénz a beszerzéshez? 
Mikor tudjuk, hogy egy üzletrész ér 
téke 500 lej, viszont egy-egy család 
hávi szükséglete bizony több ezer lejt 
is igényel. Hmnan tudja a szövetke-
zet összes tagjainak szükségleteit ki 
elégíteni, ha még a jegyzett üzletrész 
értékét sem fizettük  be ? S vannak 
sajnos, a tagok között olyanok is, akik 
hitelben szeretnék az árut elvinni, s 
ha a bohos nem adja, kész a harag, 
a bosszúság a szövetkezettel szemben. 

Ugyanaz a helyzet, a Federálénál is. 
Ict is a tagoknak, a szövetkezeteknek 
kell elsősorban a már bejegyzett üz-
letrészük értékét, 5000 lejt minél előbb 
befizetniük  s azután odahatniok, mint 
a fenti  erdőfülei  szövetkezet, hogy 
csak készpénzzel vásároljanak. £sak 
igy lehet egy öntudatos szövetkezeti 
tábort nevelni s igy lehet a demokrata 
népköztársaságunk célkitűzéseit valóra 
váltani, a dolgozók életszínvonalát e-
melni s szükségleteit a Federálé köz 
remüködésével a szövetkezetek u'ján 
kielégíteni. Minden szövetkezet tehát 
haladéktalanul fogjon  a t̂ g , és tőke 
gyűjtéshez a jjlzett cél elérése érde-
kében. 

Éljen  a Román  Népi  Köztársaság 
Vid. 

ÁRU-OSZTÁLY 
Közöljük összes szövetkezeteinkkel; 

hogy az ediigi hiányosságokat sok-
mindenben sikerült felszámolnunk.  A 
múltban vagy pítroleun, só, élesz'ő, 
vagy egyéb, minden nap szükséges 
fontos  áru hiányzott. Ma már a szü* 
ségleteknek megfelelőin  az alant kö-
zölt árukat lehet vásárolni Faderá-
lénknál. 

Mezőgazdasági eszközök. 
Mezőgazdasági gépek minden meny-

nyiségben állanak a földművesek  ren 
delkezésére. A tavaszi vetési csatához 
szükséges felszerelések  nagy része rak-
táron van. Különösen jól el vagyunk 
látva „Hohenheim" védjegyű elsőrendű 
váltó ekevassal. Federálé központunk 
vasáruval, szeggel és ráfvassal  is fel-
készült a tavasszal induló uijáépitési 
munkára. 

Szövetkezeti tanfolyamok 
Az országos szövetkezeti központ ál 

tal összeállított uj szövetkezeti alap 
szabályok forradalmi  újításokat vezet 
nek be a szövetkezeti életbe, megte 
remtve az uj népi szövetkezeteket. Ez 
újításokat megelőzőleg a szövetkeze 
tek éléről eltávolított, nem kívánatos, 
fea*c'ós  és megbízhatatlan vezetők 
helyét kevésbé képzett, de megbízható 
és becsületes demokrata dolgozók vet 
ték át. Az uj vezetők szívvel és lé-
lekkel kezdek neki a rájuk bizott 
munkának. Tudták és érezték, hogy 
népi demokráciánk alapját azok a szö 
vetkezetek alkotják, melyek vezetését 
fájuk  bízták, de érezték azt is, hogy 
szakmai képzettségük hiányossága 
miatt nem tudnak teljesen eleget tenni 
mindazoknak, amik a vezetésnél rájuk 
várnak. 

Ezt az országos szövetkezeti köz-
pont vezetősége is tisztán látta és a 
hiányok részbeni pó lása végett utssi 
totta a megyei szövetkezeti közpon-
tokat, hogy I. hó 25 és március hó 
5. között járásonként 3 napos ki 
képző tanfolyamot  tartsanak a szövet-
kezeti iga?gatóságok és felügyelő-bi-
zottságok tagjai részére. 

E tanfolyamok  célja a szakmai ki-
képzésen kivül, a szövetkezeti eszmé-
lek a dolgozó tömegek közötti nép-
szerűsítése, valamint a népi demokrá-

cia és a szövetkezetek közti szoros 
kapcsolatok ismertetése. 

Tekintettel arra, hogy a népi szö 
vetkezetek fejlődése  és jövője attól 
függ,  hogy a most már vezető népi 
elem mennyire tudja fejleszteni  szak-
mai tudását r, és ismereteit, erkölcsi 
kötelessége minden vezetőségi tagnak 
részt venni a tanfolyamokon. 

Megyénkben Székelyudvarhelyen, 
Kereszturon, Oilándon, O aszteleken 
és Parajdon lesznek ilyen tanfolyamok. 

— Tanfolyamot rendeztek szövet 
kezetl veietök részire. A brassói szö-
vetkezeti központ vezetőségei részére 
Brassóban február  hó 15, 16 és 17-én 
kiképző tanfolyamot  rendezett az or-
szágos szövetkezeti központ. A tan-
folyam  ünnepé.yes megnyitásán meg-
jelentek a hatóságok és a politikai 
szervezetek vezetői, valamint a szak-
szervezetek képviselői. Az ünnepi meg-
nyitó után azonnal megkezdődtek az 
előadások ugy román, mint magyar 
nyelven. A tanfolyam  befejezése  után 
a brassói szövetkezeti központ vacso 
rát adóit a résztvevő kiküldöttek tisz-
teletere. A vacsorán Brassó megye fő-
ispánja és a Nemzeti Bank igazgatója 
méltatták a szövetkezetek szerepét 
népi köztársaságunk gazdasági életé-
ben, valamint a lanfolyam n̂agygfon-
tosságát. 

Élesztő. 
Közöljük szövetkezeteink vezetőivel 

(boltkezelőivsl), hogy „Federálénknál a 
mai naptól kezdve élesztő-szükségle 
tűket minden mennyiségben beszerez-
hetik. 

Épület- és butorvatalások. 
Federálénknál ugyancsak beszerez-

hetők: épület- és butorvasalások, be 
véső ajtózárak, rászegző ajtózárak, bu 
torzár rászegző, bútorzár félvésett, 
ládazár rászegző. Ezenkívül lakatok, 
zsebkések és elsőrendű evőeszközök 

Szalag- és gummipertlí. 
Felhívjuk szövetkezeteink figyelmét, 

hogy Federálénknál a mai naptól be 
szerezhetők selyemszalagok minden 
színben, kalapszalagok és gummipertlí. 

Firnisz és lakkfestókek. 
Ugyancsak beszerezhető Federálénk-

nál : firnisz,  kopallakk, expresz lakk, 
brunolin, siccativ, szesz-lakk, vaslakk, 
terpentin I a és INa, azonkívül olaj-
festékek  1/1 dobozokban: satinober, 
világos és sötét, okker sárga, világos 
és sötét, csontfekete,  piros, zöld, kék, 
szürke, fehér,  stb. színekben. 

Falfestékek. 
A tavaszi idényre gondoskodtunk a 

szükséges falfesték  árukról is. Március 
1 tői az alant felsorolt  festék  áru sze-
rezhető be Federálénknál: okker, fran 
cia okker, venyige fekete,  olajfekete, 
satinober sötét és világos, angyalvö 
rös, pompei vörös, dekoráeós zöld 
(falzöld),  ultramarin, francia  satinób r, 
őzbarna, krepprosa, azonkívül ablak, 
kitt és elsőrendű sárga kocsikenőcs is. 

Húsvéti szezon cikkek. 
Jóelőre közö.jük szövetkezeteinkkel 

(boltkezelőinkkel), hogy Federálénknál 
a húsvétra szükséges kölnivizek első-
rendű minőségben és minden mennyi-
ségben, valamint tojásfesték  is minden 
színben már most beszerezhetők, tehát 

fenti  szükségleteiket feltétlenül  Fede-
rálénknál szerezzék be, mert ugy ér-
ban, mint minőségben feltétlenül  ver-
senyképes ;k vagyunk. 

Dura-elem és zseblámpák. 
Tudomására hozzuk összes szövet-

kezeteink vezetőinek (boltkezelőnek>, 
hogy Federálénknál a régi jóhirnevö 
Dura elem, zseblámpatok és villany-
körte is állandóan kapható. 

Mandat áruk elosztása. 
Értesítjük szövetkezeteink vezetőit, 

hogy Federálénk kiküldöttjei Lúgoson 
vannak egy nagymennyiségű textil áru 
átvétele végett. Mihelyt az áru beér-
kezik, az elosztást azonnal meg fogjuk 
ejteni. Ugyancsak közöljük, hogy egy 
vagon marószóda elosztását megkezd-
tük és azt szövetkezeteink a legköze-
lebbi bejövetelkor el is vihetik. 

Konyhakerti- és virágmagvak. 
Mint már közöltük szövetkezeteink 

vezetőivel, Federálénk igazgatósága a 
konyhakerti és virágmagvak ügyébea 
a lépéseket megtette. 

A Mauthner Ödön (Sibiu) céggel foly-
tatott tárgyalásaink eredményeképpen 
közöljük összes szövetkezeteink veze-
tőivel és boltkezelőivel, hogy konyha-
kerti vetemény- és virágmagvakra vo-
natkozó megrendeléseiket legkésőbb 
március 6 ig áruosztályunkhoz okvet-
lenül leadni szíveskedjenek, hogy áru-
osztályunknak módjában legyen a be-
fuiott  megrendeléseket a fent  nevezett 
cégnek leszállítás végett áttenni. 

Egy tasak mag ára 12 — lej, franco 
raktár, mely árhoz a számlabélyeg, 
exceptionális bélyeg és a posta portó 
lesz hozzászámítva. Ezen ár nett-netto 
értendő és abból semmiféle  rabbatot 
a cég nem engedélyez. A magokat 
csak fix  számlára szállítják, azonban 
mindazon magokat, melyeket szövet-
kezeteink nem adnak el és azt a szál-
lító cégnek 1948 junius 30 ig vissza-
küldin, a cég visszaveszi és ellenérté-
két azonnal visszatéríti. Fizetési felté-
telek: 50% előleg a rendelés bekül-
désekor, míg a hátrálék utánvét utjáa 
nyer kiegyenlítést. 

Szövetkezeteinknek a mag megren-
delés behozatalakor a megrendelés ér-
tékének 50% át Federálénknál azon-
nal le kell fizetniök,  mert csakis ázom 
szövetkezeteink megrendeléseit fogjuk 
leszállittatni, amelyek az 50% os elő-
leget lefizetik. 

Egyben közöljük, hogy a szövetke-
zetek a magvak eladási árát saját ma-
guk állapitjak meg. Szives tudjmé-
sukra hozzuk, hogy a min'aziénu* 
4809/1947 sz. határozata értelmeben, • 
fözeien  es virágmBgo<nál a haszom 
felszámítása  cincsen korlátozva. 

Vegezetül nyom «tékosan felhívjuk 
szövetkezeteink vezetőinek figyelmét 
arra, hogy amennyiben a fent  között 
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időpontra megrendeléseiket Federálénk 
Áruosztályánál nem adják le, ugy azon 
szövetkezeteink magellátásban nem 
részesülhe'ník és ezért a felelősséget 
• szövetkezet vezetőségére hárítjuk. 

A magjegyzéket és a megrendelő 

lapot minden szövetkezetünknek kikül 
d5ttüc. Kérjük azt cégbélyegzővel és 
aláírással, valamint cégjegyzési szám 
mai ellá va baküldeni. 

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

TERMÉNY-OSZTÁLY 
A termény-osztály közleményei* 

Mégegyszer felhívjuk  azon gabona 
gyttjtők figyelmét,  akik még nem ter 
jesztették be a készlet jelentést, hogy 
legkésőbb f.  hó 26 ig küldjenek be 
egy kimutatást, amelyből kitűnik, hogy 
mennyi gabonát gyűjtöttek (buz«, rozs, 
árpa, zab), mennyit szállito'tak be 
erekből a körzeti raktárokba, mennyit 
adtak ki a Federále utasítására és 
mennyi van raktáron. Jelentés küldendí 
abban az esetben is, ha gabona nin 
csen már raktáron. 

Felhívjuk azon gyűjtőinket, akik 
Bialtnivámot gyűjtenek, hogy az ismeri 
módon minden tiz napban jelentsék 
írásban, hogy mennyi malmivámot 
gyűjtöttek malmonként és gabonafaj 
Cinként. Azon gyűjtőinket, akik jelen 
felhívásunknak  sem tesznek eleget, 
átadjuk a Gazdasági Ellenőrző Szerv 
nek, hogy ellenük, mint szabotálófc 
ellen jegyzőkönyvet vegyenek föl. 

Közöljük gyűjtőinkkel, hogy az el 

számolások előkészítő munkálatai meg 
kezdődtek és rövid időn belül minden 
gyűjtőt névre é3 dátumra szóló idéző 
vei fogunk  elszámolásra behívni Addig, 
amíg ilyen névre szóló idézőt a Fede 
rále nem küld, senki se jelentkezzék 
elszámolásra. 

Azok a gyűjtők, akiknek lehetőségük 
van arra, hogy a raktárukon levő ga 
bonát a körzeti raktárokba beszállítsák, 
kérdezzék meg a körzeti raktárt, hogy 
mikor szállíthatnak és minél előbb 
szállítsák be a gabonát körzeti raktá 
rainkba. 

Felhívjuk azoknak a fígyelmé*,  akik 
gyapjubeszo'gUtatási kötelezettségűk 
nek nem tettek eleget, hogy a kirótt 
gy pju mennyiségeket legkésebb már 
cius 1 ig adják át a Federáléna». Azok, 
akik a gyapjút beadták és az árát 
nem kapták meg, jelentkezzenek a Fú 
daráiénál a gyapjú ellenértékéért. 

Frank  1. Kuti  E. 

TEJSZÖVETK EZETI - OSZTÁLY. 
Transsylvania Vajgyár 

Székelykeresztur 

2. sz. közlemény 
1. Kérjük tejszövetkezeteinket és 

szállítóinkat, hogy régi szállítási jegy-
zéktömbjeiket, azokat, amelyek még 
1947. évi láttamozásuak, kicserélés 
végett haladéktalanul küldjék be a 
fuvarossal  a vajgyárhoz vagy a tejel 
osztóhoz, mert 1948 február  15 tői 
kezdődőleg csak uj láttamozásu jegy-
zéktömböt használhatunk. 

2. Ismételten  tétünk  minden  szö 
tvtkezetet  is  szállifét,  hogy  a szerződést 
aláírva  azonnal  küldjék  be,  mert  e hó 
végén  csak  szerződéses  alapon  számol-
hatunk  el. 

3 A tej , illetve tejszinárfizetés  al-
kalmával a tejkifizetési  listát ugy kell 
összeállítani, hogy a gazdáknak kifize-
tett végösszeg pontosan egyezzék az 
zal az összeggel, amit a v̂ jgyár tej-
(tejszin ) árakra kifizetett.  Természe 
tesen, nem lehet ebben az összegben 
benne a ju'alék összege. A tejkifi  ze-
tési listákat legkésőbb minden hónap 
10.-ig készen aláírva be kell küldeni 
• vajgyáthoz vagy a tejelosztóhoz. 
Amelyik  szövetkezet  nem  küldi  be  a 
tejkifizetési  listát,  sem  előleget,  sem 
ujabb  tejárakat  nem  kaphat. 

A szövetkezet vagy tejcsarnok pénz 
tárkönyvébe csak a jutalék összegét 
kell bevezetni. A tejárakat nem kell 
könyvelni. 

Felhívás. 
VajgyárUnk igen nagy tejes (tejszi 

nes) kannahiánnyal küzd. Tudjuk, hogy 
igen sok szövetkezetnek vagy csarnok 
nak vannak saját kannái* Hasonlókép 
pen sok községben vannak magántu 
lajdonban is tejes vagy tejszínes kan-

í náf,  amelyeket olyan célokra hasz 
nálnak, amikre kár elvonni a tejes-
kannákat. 

Kérünk minden szövetkezetet és 
csarnokot, a saját kannáit is hozza 
forgalomba.  Elismervény ellenében kell 
a fuvarosnak  átadni. A kanna átvéte 
lét telepünk hivatalosan igazolja és 
azért felelősséget  vállal. Hasonlóképpen 
kérjük a szövetkezeteket, hogy kérjék 
el a községekben magántulajdonban 
levő kannákat is, amelyeket  bérösszeg 
ellenében  kölcsönveszünk  a tnlajdono 
soktól. 

Szövetkezeti üdvözlettel 
„TRANSSYLVANIA"  VAJGYÁR 

Székelykeresztur 

Hitelszövetkezeti értesítés 
Felhívjuk a Federálénkhoz tartozó 

összes hitelszövetkezeteink figyelmét  a 
következőkre : 

1. A kölcsön-folyósítással  ktpcsola 
tos ellenőrzések 1948 márciusában kez 
dődnek meg. A Román Nemzeti Bmk 
és a Federálé által kifizetett  kölcsön 
felhasználását  fogják  ellenőrizni. Fel 
kérjük hitelszövetkezeteinket, hogy ad 
dig is az ellenőrzéseket ejtsék meg és 

az esetleges hibákat azonnal jelentsék 
a Federále hitel osztályánál. 

2. Felhívjuk még szövetkezeteink 
figyelmét  arra, hogy a pénz folyósítá-
sakor megemlítendő a köicsöntkérők 
nek, hogy az állat-beszerzés céljára 
kapott összeget 15 napon oelül fel 
kell használni és a megvásárolt állat-
ról a marh-cidulát az állatorvos által 
láttamoztatva köteles az illetékes hí 
telszövetkezetnél felmutatni.  Az állat 
beszerzése u'án azzal, mindaddig, 
senki sem rendelkezhetik szabidon 
pl. nem adhatja el, nem vághitja le 
állatát addig, mig váltóját nem egyen 
litette ki véglegisen. A váltó végleges 
kiegyenlítésekor jut a megvásárolt ál 
lat a tulajdonos bir '̂-íha. 

HÍREK 
Előfizetési  dijaink 

Egész évre . . . . . 200" lej 
Félévre 130 „ 
Negyedévre . . 65 „ 

— Ujjáípltési munka. Székelyudvar-
hely Kükullőuc.i lakosai be«tpc»o 
íódva az újjáépítési munkába, utat 
építettek a Kü üllő mellett. A munká 
latokat Kulcsár János és Jére Árpád 
vezették. A Küküílő utcai lakosok pél 
dáján okulhat mindenk', aki az ország 
újjáépítését és életnívónk fellendítését 
ető a «arja segiteni. 

— Ujabb poitáru érkezett az UMG Sz 
ré zere. 1 500 méter zefír,  5 000 möter 
Amerika, 5 000 méter flanel  Továbbá 
még érkeziK : 250 tucat különböző női 
ós gyerek pamu'harisnya, 1 000 tuc*t 
Sépcérna, 165 kg. gummitalp, 155 tct. 
gummisaros. 

— Olaj- és marÖ8zóda-08ztás az, 
UMGiSz nál. F bruár hóra a mai nsp 
pal megkezdődött «z olaj osztás. Vi 
déki üzemek is minél hamarább ve 
gyén fel.  Mígérkezett a marószóda is. 
M ndazok, akik január hóra nem tud 
tán megkapni, haladéktalanul vegyék ki. 

— Teaestély. A Református  Dalkör 
28 án, szombiton este 8 órakor a kol-
légium konviktusában műsoros teaes 
télyt rendez, melyre a közönséget sze 
retettel meghívja. 

— A volt csépiéti ellenőrök fi 
fly9lmébe.  A Vármegyei G«das*gi Hi 
vatal felhívja  mindazoknak a figyelmét, 
akiknek a hivatal búzát utalt ki azért, 
mert cséplési ellenőrök voltak, hogy 
a kiutalt gabonamennyiséget március 
hó 1 ig készpénz fizetés  ellenében ve 
gyék át, mert határidő után a kiutalás 
érvényét veszti. 

x Gyo'siró tanfolyam.  A M gyar 
Nfpi  Szövetség keretében felnőtteknek 
egységes rendszerű magyar gyorsirási 
tanfolyamot  nyit folyó  évi március 
1-től kezdődőleg Dr. Benedek Aladár 
ügyvéd Jelentkezni lehet a Magyar 
Népi Szövetség (Kossuthutca 17. sz.) 
hivatalos helyiségében. 

x El -dó híz Sósfürdő-utca  31 sz. 
tördelődni Petőfi  u 8 szám. 

x Singer varrógépemet elcserélném 
rádióval. Cím a kiadóhivatalban. 

x Üres telek, piac közelében eladó. 
C<m a kiadóhivatalban. 

x Felhívjuk üzletrészeseink fi-
gyelmét, hogy  üatetrésseik  ki-
egéseitésének  határideje  már-
cius  t-  tg  meg  van  hosszabbítva. 
E  határideig  mindenki  feltét-
lenül  fiaesse  be. 

Az  UMGISz  igazgatósága. 

x Udvarhely megye össze» 
EMGE gazdaköreihez. Felhívom 
aa  EMGE  gazdakörök  össze* 
elnökeit,  hogy  legkésőbb  már-
cius  l-ig  aa  udvarhelyi  EMGE 
kirendeltségnél  (Kossuth-u  13) 
tegyék  meg  jelentéseiket,  a gaz-
dakörökmennyi  kasaát  igények 
nek,  egyben  minden  igényeli 
kasea  után  200  lej  előleget 
egyidejűleg  hoaaanak  be. 

A kirendeltségvezctá. 
x Hatlámpas holland Philips rádió 

sürgősen eladó Sántha műszerész Kos 
suth u. 40. 

x E'8do modern ebédő. Bethlen vţ. 
52 szám. jj g 

x Virróflép,  keré^pir, rádió vétel 
eladás, csere, javítás Santha Rudoif 
műszerésznél Kossuth u. 40 

x Állást kerer, esetleg gazdaságba 
özvegy asszonyhoz benősül 42 éves 
nőtlen gazdálkodó. Cm a kiadóhiv*' 
talb'n. 

x Eladó 1 drb. férfi  szabó varrógép, 
1 drb. balaaros c pészgép Rikócri-ű 20. 

„ s -a 
x. Eladó egy három éves bivalybika. 

Érdeklődők megekmthetK Sindor L« 
jos tulajdonosnál, Homoródilmáson 

x Eladó 22 000 drb. tégla, Rákóczi-
ú 20 

x Eladó egy jókarban lévő mély 
babakocsi, szőnyeg, vaságy. Cím: j 
Horinkár Jinos pékmester, P r̂tfí  u 13 
Udvarhely vármegye megyefőnöksége 

Építészeti hivatal 
Sízrn: 1121-1948. 

ÁRLEJTÉSI HIRDETMEN\ 
Az érdekeltek tudomására hozzuk, 

hogy 1948 február  26 án d. u 4 óra* 
kor a vármegyeháza épületének 2 ik 
emeletén sz építészeti hivatal helyisé 
geiben nyilvános árlejtés lesz, 7 drb, 
irattárnak szolgáló fenyőfaszekrény  be 
szerzésére költségvetés szerint. 

Az arlej és az L C.P. 88—110 sza- 1 
kaszai, vilamint a nyilvános árlejté- f 
sekről szó ó szabályrendeletek alapián 
történi"'. 

Kikiáltási ár darabonként Î0 000 lej. § 
Az előméreti költségvetés, valamint f 

a vállala.i feltételek  naponta megte- [ 
kinthetők az építészeti hivatal helyi- 1 
ségíiben. 

árlejtés eredménytelensége esetén I 
a munkálat közvetlen tárgyalás utján f  ' 
lesz vállalatba adva. 

S:ékelyudvarhely, 1948. február  13. 
Szilágyi  Ignác,  megyefőnök. 

Löttncz  András  mérnöw, hív. főnök 

Udvarhely varmegye megyefőnöksége 
Építészeti hivatal 

Szám: 1290—1948. 
ÁRLEJTÉSI HIRDETMÉNY 

Az érdekeltek tudomására hozzuk,. I 
hogy 1948 február  28 ári d. u. 4 óra-1 
kor a vármegyeháza épületének 2 ik 
emeletén az építészeti hivatal helyisé- ! 

geiben nyilvános ériejtés lesz 4 drb. 
uj irógép vásárlására a megyefőnök  • 
ség részére. 

Az árlejtés az L C.P. 88-110 sza-
kaszai, valamint a nyilvános árlej'é- [ 
sekről szóló szabályrendeletek alapján 
történik. 

1 drb irógép kikiáltási ára 48 000 lej. 
Az előméreti költségve és, valamint 

a vállalati féltételek  ne ponta megte-
kinthetőit az építészeti hivatal helyisé-
geiben. 

Az árlejtés eredménytelensége ese-
tén az Írógépek közvetlen tárgyalás 
utján lesznek beszerezve. 

SzÓKelyudvarhely, 1948 február  13. 
Szilágyi  Itnác  s k. megyefőnök. 
Lórincz  András  s. k. o«leveles 

mérnök, az épi észeti hiv. főnöke. 

Ha olcsón és jól akar étkezni, legyen abonáns a SzabÓ-étteremben 


