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A demokratikus  erők  harca a tartós  békéért 
A világ  országai  és  népei  nagy 

tbrténelmi  feladatok  előtt  állanak. 
S történelmi  feladatok  arra ösz-
tönzik  a demokratikus  erőket  és 
tbben a kommunista-pártokat  is, 
hogy a népi  tömegeket  megszer-
vezve olyan irányba vezessék,  a-
mely határozott  választ  ad  az im-
feriálisták  mesterkedéseire. 

Ezt  látjuk  a nyugat-európai 
államokban,  ahol a népi  tömegek 
m kommunisták  pártja  mögé  so-
rakoznak fel  és  a népet  eláruló 
Bevin, Bidault  és  De Gasperival 
szembefordulnak,  mivel  tudják, 
hogy ezek csak a nép  és  az ország 
árulói. 

Nálunk  s a keleteurópai  orszá-
gokban a kommunista  és  munkás 
pártok  azok, melyekkel  szemben a 
népi  tömegek  bizalma  növekedik, 
mivel  e partok  törekvése  az, hogy 
* népi  tömegeket  egyesítve,  az ed-
digi  demokratikus  vívmányokat 
megszilárdítva  a tökéletesség  felé 
mgyék. 

A tőkések  és  a bankárok, vala-
mint  az imperiálisták  ügynökei 
ma már a munkásság egysége 
iözé  nem tudnak  éket  verni A 
széles  népi  rétegek  egysége  a kü-
lönböző  országok  demokratikus 
frontjában  tükröződik  vissza, ahol 
a munkásság, a dolgozó  földmű 
vesség  és  a haladó  értelmiség  tö-
megei menetelnek  a haladás  utján. 

A különböző  országok  demok-
ratikus  pártjai  és  ezek élcsapatai: 
« kommunista  pártok  a népi  tö-
megekkel  együtt  uj feladatok  el 
végzése  előtt  állanak  Fel  kell 
fegyverezni  a tömegek  vezetőit  a 
marxista-leninista  elmélet  hatal-
mas fegyverével,  hogy az orszá-
gok tömegeit  a helyes irány felé 
tudják  vezetni. 

A marxista  leninista  elmélet  e-
reje abban van, hogy megismerve 
a lehetőségeket,  adott  helyzetben 
biztos  tájékozódást  nyújt,  hogy a 
környező  események  megértése  a-
lapján  előre  lehessen látni  az ese-
menyek fejlődését  Ennek álapján 
látni,  hogy az esemenyek milyen 
irányban haladnak  jelenben  és 
hová fognak  fejlődni  jövőben. 

A tarsadalom  fejlődése  és  ha-
ladása  a két  világháború  között, 
a szocializmus  győzelme  a Szov-
jetunióban,  ennek történelmi  sze-
repe a hitlerista  Németország  el-
leni  háborúban és  a háború utáni 
események  mind-mind  a Marx  és 
Engels  elméletének  tguz^agat  hir 
delik.  E tanokat  Lemn es Sztálin 

tovább fejlesztette.  A marxista-
leninista  tudományos  előrelátás 
ereje legyőzi  a kapitalista  világ-
reakció és  csatlósainak  kalandos 
politikáját.  Természetes  tehát,  hogy 
a népi  demokratikus  országokban, 
a munkásosztály  politikai  egysé-
gének  helyreállítása  a marxismus-
leninizmus  alapján  valósul  meg, 
amely aztán helyesen tükrözi  visz-
sza a munkásosztály  felszabadító 
szerepét  minden  egyes demokrata-
országban. 

A marxizmus-leninizmus  meg-
alapítói  több izben kifejezésre 
juttatták,  hogy a forradalmi  el-
mélet  csak vezérfonal.  Lenin hang 
súlyozta,  hogy Marx  elmélete  csak 
a tudomány  alapjait  rakta  le, 
melyeket  a szocialistáknak  kell 
minden  irányban tovább fejlesz-
teniük.  Ez elmélet  a vezetés  álta-
lános irányelveit  szabja meg, ame-
lyet  másképpen  kell  alkalmazni 
például  Angolországban,  mint 
Franciaországban,  de  másként  al-
kalmazza  Franciaország,  mint 
Németország  Ezek alapján  a gya-
korlati  munka tapasztalataiból  le-
vont következtetések  azt mutatják, 
hogy a pártok  előtt  hatalmas 

munka áll.  E feladat  nem más, 
mint  vezetőiknek  és  tömegeiknek 
ideológiai,  eszmei nevelése. 

Mert  ha a nevelést  elmulaszt-
juk, ott  közömbösség  lép  fel  a 
marxista  elmélettel  szemben és 
felmerül  a visszafejlődés  veszélye. 
Az ilyen  szervezetekben  elkerülhe 
tétlenül  jelentkezik  a kispolgári 
önelégültség  és  felfuvalkodottság 
veszélye 

Azok a kommunisták,  akik le-
becsülik  az elméletet,  nem látják 
meg sem az osztályharc  kiélező 
dését,  sem az ellenség  mesterke-
dését,  abba az opportunista  áb-
rándba  ringatják  magukat,  hoţy 
minden  önmagától  elrendeződik 
és,  hogy a szociálizmut  minden-
képpen  győzedelmeskedik. 

A Román Népköztársaság  népi 
demokratikus  erői,  felmérve  a 4 
éves  mult  tapasztalatait,  megmu 
tatják  a helyes magatartás  irány-
vonalát  A helyes irányvonal  csak 
ugy fejleszthető  tovább, ha a ve-
zetők  és  népi  tömegek  elméleti  ki-
képzését  elmélyítjük,  a marxista  el 
mélettel  birtokunkban  öntudatosan 
végezzük  a szocializmus  országa 
nak felépítését. 

Munkában Székelykeresztur 
demokratikus érzelmű lakossága 

Székelykereszluron a Román Munkás 
Párt járási titkárának, Szikszai János-
nak kezdeményezésére egy 100 tagból 
álló önkéntes munkabrigád alakult, s 
hét igen nagy fontosságú  és közér-
dekű munkának az elvégzésére vállal 
kozott. 

Az egyik csoport 30 munkással a nem 
régen megalakult Munkás Sport Club 
udvarán <volt Kaszinó) szorgoskodott 
egy a munkásság szórakozására szol 
gáló tekepálya ujjáépitésén, két régi 
és roskadozó épiimény lebontásán, 
nagyobb akadályokat képező fák  ki 
vágásán stb. Jókedv és szorgalmas 
munka jellemezte a munkáscsoportot. 
Mindenki örvendett, hogy részt vehet 
egy ilyen közérdekű munkában. így 
végzett el ez a munkacsoport több, 
mint 240 munkaóra alatt elvégezhető 
munkát. 

A második munkáscsoport a Nagy-
kük üllő folyásának  szabályozási mun 
kalatainál fejtett  ki igen értékes mun 
kát és az uj folyómederből  több, mint 
100 m* földet  távolított el. Ezt a na 
gyofcbszabásu  munkálatot, mely a 
mezőgazdasági munkások termőföld-

területeinek a megmentését célozza, a 
község közmunkával kezdette meg s 
igen örvendetes, hogy a munkálatok 
meggyorsítását a demokratikus érzelmű 
lakosság önkéntes munkamegajánlás 
sal mozdítja elő. Megjegyzendő, hogy 
e 100 tagból álló csoport több tegja 
az unitárius gimnázium és az állami 
tanítóképző intézet demokratikus ér 
zelmü tanárai közül került ki, mely 
tény a jövőre nézve is követendő pél 
dát mutat. 

Székelykeresztur, mely a demokra 
tikus erők és vármegyénk előmenete 
lét minden eszközzel előmozdító me-
gyefőnökének  és munkatársainak köz 
bejöttére, csak néhány hete alakult 
át nagyközségből várossá, még igen 
sok közérdekű munka elvégzését vette 
tervbe, azonban a munkakedv napról-
napra örvendetesen nő. Ujabb mun-
kabrigádok fognak  megalakulni s ö 
römmel do'gozik minden jóénésü de-
mokrata ember, mert tudja, hogy or 
szágunk létalapja a munka, s tudja 
azt, hogy népi demokráciánk csak így 
haladhat előre mindnyájunk boldogu 
lására. 

Taxa poştala plătit* in numerar con for*. 
aprobarii D)r. G«n. P.T.T. Nr 47.560/1948. 

Május 9 
a román állam függet-
lenségének Ünnepe 
1877 május 9-éh mondotta ki i ro-

mán országgyűlés az állam független-
ségét. Az uralkodó bojár osztály által 
a nép nyakára hozott Hohenzollerv 
Siegmaringen uralkodók azonban • 
maguk ünneplésére sajátították ki ezt 
az eseményt is és a történelem meg-
hamisításával május 10 ére: a koro 
názás ünnepére tették a függetlenségi 
ünnepet is. 

A királyság felszámolásával  a népi 
•demokrácia felszámolja  annak hazug 
"ságait és Titu Maiorescu és Iorga 
Miklós adataira támaszkodva május 
9 ét nyilvánította á román állam füg 
getlenségi Ünnepének. 

A valódi függetlenséget  országunk 
tulajdonképpen 1945 május 9 én vivta 
«i, amikor a szovjet hadsereg oldalán 
harcolva térdre kényszeritetté* az egész 
Európát vérrel beszennyező, német 
fasizmust.  Ez a tény adta meg orszá-
gunknak a szabad és független  fejlő-
dési lehetőséget a népi demokrácia 
vonalán. 

Városunk méltóképpen ünnepelté 
meg a nap jelentőségát. A mozitermet 
zsúfolásig  megtöltő közönség előtt 
Szilágyi Ignác megyefőnök  nyitotta 
meg az ünnepélyt román és magyar 
nyelvű bevezető szavaival. Ghermarí 
Mircea őrrrtgy román nyelven, Tömöry 
Ödön dr. tanár magyar nyelven ismer-
tette a nap történelmi jelentőségét. A 
közönség lelkesen éltette a független 
Rimán Népköztársaságot, a román-
magyar barátságot, a Szovjetuniót, 
Sztálin generalisszimusz*. 

Balogh Ferenc művészi begedülése 
Tompáné zongorakiséretével és több 
szavalat tette teljessé a jól sikerűit ün-
nep műsorát. Este fáklyás  felvonulás 
fejezte  be az ünnepélyt, mely alkalom-
ból felolvasták  Bodnăraş honvédelmi 
miniszter május 9-iki napiparancsát. 

A Magyar Népi Szö-
vetség szervezetének 

munkája 
A MNSz udvarhelymegyei szerve-

zete a márciusi általános választások 
után levonva a szerzett tapasztalatok-
ból a következtetéseket, hozzá fogott 
megyei szervezeteinek teljes megszer-
vezéséhez és átalakításához. E munka 
elvégzéséhez segítséget adott az or-
szágos központ azzal, hogy Bukszár 
József  országos szervezőt küldötte ki, 
hogy irányító munkajival támogassa 
megyei szervezetünket. 

A megyei szervezet legégetőbb kér-
dése a szervező felelösök  beállítása. 
Mostanáig a megyénk területén levő 
helyi szervezetek a megyei kÖ7ponttól 
kapták az irányítást és a nagy közle-
kedési nehézségek miatt bizony gyenge 
volt a tömegekkel való kapcsolat és 
érintkezés Első és legfontosabb  köte-
lesség a járási titkárságok felállítása 
és megszervezése, csau ezeken ke-
resztül lehet a népet bekapcsolni m 
szervezeti életbe. Mar eddig sikerült 
beállítani négy járásba ezeket a járási 
felelőseinket  és pedig: a parajdi, ok-
lándi, székelykeresz uri és a székely-
udvarhelyi alsó járásba. 

A járási felelősök  a községekben 
levő szervezeteket állandóan támogat-
ják és segitik a szervezés terén. Ezea 
kívül minden segítséget meg kell ad-
niuk a helyi szervezeteknek, hogy tel-
jesen kiépülve bekapcsolódjanak abba 
a küzdelembe, melyet a MNSz a 
többi demokratikus pártokkal karöltve, 
egységesen folytat  a demokratikus élet 
teljes kifejlődéséért  A járási felelősök 
munkába állításával egy időben meg-
kezdődik a havonta tartandó járási ér-
tekezletek rendszeresítése, hogy a me-
gyei vezeőség a közvetlen kapcsolat 
es a gyűléseken való beszámolók és 
felvilágosítások  al pján tömegeinknek 
és szervezeteinknek segítséget ad lásson. 
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Széleskörű kegyelmi 

rendelet. 
•iadenkl tisztázza katonai helyzetét. 

A nép kormánya a bűnözőket is 
nevelni akarja és meg akarja adni az 
alkalmat a megjavulásra. Ezt a célt 
szolgálja az a két közkegyelmi rende-
let is, melyet kormányunk nemrég bo-
csátott ki. 

A hivatalos lap április 29 iki szá 
mában megjelent ujabb kegyelmi ren-
delet a büntető törvénykönyvbe ütköző 
egyes bűncselekmények elkövetőin ki-
vűl tág lehetőséget nyújt mindenkinek, 
hogy büntetés nélkül rendezhesse el-
hanyagolt katonai ügyét. 

A kegyelmi rendelet értelmében 
mindazok a katonaszökevények, vagy 
a bevonulást elmulasztó egyének, akik 
a rendelet megjelenésétől számított 
80 napon belül jelentkeznek annál a 
csapattestnél, ahonnan megszöktek, 
vagy a bevonulást elmulasztók a szé 
kelyudvarhelyi hadkiegészítő parancs 
nokságnál (Cercul Teritorial), kegye 
lemben részesülnek. Tehát csak azok 
részesülnek kegyelemben, akik a ren 
deletben megszabott határidőn belül 
jóvá teszik cselekedetüket, vagy pó 
tolják mulasztásukat. 

Felhívjuk tehát mindazok figyelmét, 
akik valamely csapattesttől megszök-
tek, hogy legkésőbb május 28 ig je-
lentkezzenek csapattestüknél, akik pe-
dig elmulasztották a bevonulást, ugyan-
ezen időpontig jelentkezzenek a had 
kiegészítő parancsnokságon, még abban 
az esetben is, ha már egyszer jelent-
keztek, de katonai ügyük véglegesen 
nem rendeződött. Katonai iratai min-
denkinek rendben kell, hogy legyenek. 

Kegyelemben részesülnek azok is, 
akik 1946 ban katonai könyvecskéjü 
ket (livret) láttamoztatni elmulasztották, 
amennyiben a jelzett határidőben en 
nek a kötelezettségüknek eleget tesz 
nek. A kegyelmi rendelet vonatkozik 
azokra is, akik lakhelyváltozásukat el 
mulasztották a hadkiegészítő parancs 
nokságnál bejelenteni, ha most jelen 
tik pontos címüket. 

Azok a katonaszökevények és be-
vonulást elmulasztók, akik jelenleg 
nem tartózkodnak az ország területén, 
az országba való igazolt visszatéré 
aüktől számított 30 napon belül köte-
lesek jelentkezni, hogy kegyelemben 
részesüljenek. 

Külön felhívjuk  a hadifogságból 
hazatérők  figyelmét  arra, hogy tisz-
tázzák katonai helyzetüket. 

Kérjük a községi demokratikus szer-
vezeteket és a hatóságokat, hozzák 
ezt a közkegyelmi rendeletet a lakos-
ság tudomására. 

Bővebb felvilágosítást,  vagy útba-
igazítást a Magyar Népi Szövetség 
jogügyi osztálya ad. 

— Mélyre nyúlnak a gyökerek. 12 én, 
szerdán vendégszereplésre városunkba 
érkezik a kolozsvári Állami Dolgozók 
Szinháza. Modern amerikai darabot 
hoz, amely az amerikai társadalmi ba-
jok gyökereit világítja meg művészi 
reálizmussal. A második világháború-
ból hazatérő néger tiszt megdíbbe 
néssel tep sztalja, hogy szülŐh>zajában 
még mindig nem veszik emberszámba 
és lépten nyomon a társadalom igaz 
ságtaUnságával kerül szembe. Nézzü 
meg a darabot, amely fényt  vet a nyu 
gati imperiálista. hatalom belső életére. 

Udvarhely összlakossága a tények és valóságoi tudatában ünnepelte meg. 
Verőfényes,  igazi májusi melegség árad szét már kora reggel Ziszló-

erdőben pompázik az ízlésesen feldíszített  Udvarhely, mely fegyelmezetten 
felvonuló  és lelkesen ünneplő ezres tömegeivel sokáig emlékezetében fog 
maradni a lakosságnak. A tavaszi szélben lengő, öles piros és román nemzeti 
színű zászlókkal feldíszített  Udvarhely eszmeileg is zászlót hajtott az egy-
mással versenyző, országépitő udvarhelyi dolgozók előtt. 

Már korán reggel talpon volt az egéiz város. Kicsik és nagyok egy-
aránt egyre nagyobb tömegben csatlakoztak a felvonulásra  várakozó sokaság 
hoz, vagy igyekeztek helyet biztosítani az ünnepség színhelyén. Rjggel 9 órakor 
már az ünneplő Udvarhely zsúfolásig  megtöltötte a felvonulási  irányban a 
járdákat is. 

— Államunk jellegét és becsületesen dolgozó mindnyájunk boldog 
jövőjét az a tény határozza meg, hogy a politikai és gazdasági hatalom már 
nem az élősködő nagytőke, hanem a munkásosztály, a dolgozó földmüvesség 
és a néppel együtt dolgozó értelmiség kezében van, szögezte le ünnepi beszé 
dében Szilágyi Ignác megyefőnök.  Történelmi visszapillantást vetett az eltelt 
harcos évtizedekre, kitért a demokratikus Románia eddig elért, fel  nem be 
csülhető politikai és gazdasági vonatkozású sikereire, majd a további célok 
megvalósításáról beszólt, az ünneplő tömeg szűnni nem akaró viharos éljenzése 
között. 

Ezután Keintzel József  a RMP részéről lendületes, kimerítő kül- és 
belpolitikai tájékoztatót adott, részletesen ismertette május 1 jelentőségét. 

— Igy csak azok tudnak ünnepelni, akik tudják és érzik, hogy a ha-
talom és az ország, tehát a jövőjük is, saját kezükben van. Az országépités 
terén előttünk áll a nagyszerű feladatok  megvalósítására készen álló munkás, 
földmives  és haladó értelmiségi osztály, a Román Munkáspárttal az élen, hang-
súlyozta Keintzel. A szónok ezután szólt a nyugati imperiálisták kétségbeesett 
háborús uszításairól és terveiről, amikkel mind inkább inogó helyzetüket 
akarják menteni. A vörös hadsereg megemlítésekor az ünneplő tömeg viharos 
és hosszas lelkesedéssel fejezte  ki tiszteletét és szeretetét. 

Majd a versenyzászló átadására került sor, amit a vetési csata terén 
elért nagyszerű eredményekért Kányád község nevében Toró Domokos vett át. 

Közel 12 őt ütött az óra, amikor megkezdődött a látványos felvonulás 
a Kossuth u'cában felállított  tribün előtt, hol a politikai pártok vezetői, a ka 
tonai és polgári hatóságok, valamint a tömegszervezetek képviselői fogadták 
Udvarhely lelkesen felvonuló  színpompás csoportjait. A szakszervezeteken, 
sportalakulatokon, nagyszámú diákságon kivül, népes számban képviseltették 
magukat a környező faluk  földmivesei.  A véget nem érő felvonuló  csopor-
tokat lelkesen, ujjongva éltették. 

Május elsejének megünnepléséből méltóképpen kivette részét Székely-
udvarhely. (háté) 

Demokrata nőink eredmé-
nyes munkája megyénkben 

Végigjártam a Romániai Demokrata 
Nők Szövetségének udvarhelymegyei 
bizottságával a megyét, hogy végig 
nézzem, milyen munka foglalkoztatja 
május elsejével kapcsolatban a szer-
vezet tagjait. Ismét megállapíthattam, 
hogy a nők egyre többen és többen 
kapcsolódnak be a munkába. Ez tette 
lehetővé, hogy a város két napközi 
otthonában játszóteret állítsanak fel  a 
gyermekek számára, homokkal és pa 
dokkal. A 75 napközis gyermek má-
jus elsején két két egyenkötényt ka 
pott, amit a NSz tagjai varrtak meg. 
Ezen kivül egy tiz éves teljesen árva 
leányka, Bálint Margit kapott egy uj 
ruhát, két kötényt és egy pár cipőt. 

A városban a tejkonyháról tiz in 
tézmény részére viszik ki a tejet. Je 
lenleg 450-en kapnak ingyen tejet na 
ponta. A megyében eddig 12 tejkonyha 
működött, de május elsején még tiz 
kezdte meg működését és további tej 
konyhák felállítása  is szervezés alatt 
van, mindaddig mig el nem érik a 
napi 3.000 adagot. 

A megyében Ziomboron már meg 
is nyilt a Napközi Otthon, amit a 
zsombori nők saját mnnkájukkal te-
remtettek meg. Zetelakán is szépen 
dolgoznak, hogy meg tudják nyitni a 
Napközi O.thont. 

Utoljára hagytam a Kereszturról 

szóló beszámolómat, mert amit ott 
láttam, külön élmény volt számomra. 
A Munkás Párt, az Egészségügyi Bi 
zottság és a RDNESz kezdeménye 
zésére tervbe vették egy tüdőgondozó 
felállítását.  Erre az adott indító okot, 
hogy a városban 15 fertőző  tüdőbeteg 
van, akik szegénysorsu és nagy csa-
ládos emberek lévén, ez által veszélyez-
tetik környezetük egészségét. Igy ju 
tottak arra a gondolatra, hogy egy 
külön tüdőgondozót állítsanak fel,  ahol 
ezeket a betegeket ápolják. Habár a 
terv az első pillanatban szinte lehetet 
lennek látszott, később kiderült, hogy 
keresztülvihető lesz. Derzsi Béla a vá-
roson kivül fekvő  egy emeletes, 9 
szobás villáját több szoba bútorral 
együtt egy évre ingyen átengedte a 
tüdőgondozó céljára. A gyönyörű feny-
vesekkel körülvett villa tiszta, pormen-
tes levegőt és pihenést fog  nyújtani a 
betegeknek. A nők rohammunkával 
rendbehozták a kissé elhanyagolt vil-
lát, mig a Munkás Párt tagjai a vil-
lához vezető ut és a villany rendbe-
hozatalát vállalták. Ha mindez készen 
lesz, a szükséges orvosságokról, ke-
zelésről és az étkeztetésről az egész-
ségügyi minisztérium fog  gondoskodni 
Egy a mult napokban rendezett mű-
soros est bevételét a felszerelés  kie 
gészitésére fogják  fordítani.  Igy fognak 

a szegény földművesek  és dolgozók 
betegségükre orvoslást kapni a nők 
munkája által. Ugy, ahogyan megcsi-
nálták a szülőotthont — amelynek 
nem régen volt az ünnepélyes felava-
tása — ugyanugy meg fogják  csinálni 
a tüdőgondozót is. 

Az alkotmány pontjai kimondják 
az ország egészségügyi helyzetének 
feljavítását.  Lépésről lépésre, az aka-
dályok előtt meg nem hátrálva segítik 
elő a nők is e cél megvalósítását. 
Munkájuk előtt meghajtjuk az elisme-
rés zászlóját és kívánunk nekik to-
vábbra is jó munkát. 

A Magyar Népi Szövetség 
tisztújító k ö z g y ű l é s e 
elmarad 
A MNSz székelyudvarhelyi tagozata 

tudomására hozza tagjainak, hogy a 
május 23 ra hirdetett közgyűlése to-
vábbi intézkedésig elmarad. 

Érkeznek a foglyok! 
Májusi szél suhan át mezőink felett. 

A serényen dolgozó, kérges kezű föld  • 
munkás emberek egymásra tekintenek^ 
Maguk előtt látják a tábla buzakalá-
szokat, amelyek susogva lengedeznek 
a búzatáblákon. 

A természet e csodás szépségébea 
egy frissen  szántott táblánál áll egy 
hadiasszony, vet valamit a fekete  főidbe. 
Munkája befejezésével  feltekint  az égr& 
s egyetlen kórós röppen el ajkáról : 

— Add uram, hogy gyermekeit» 
mellett férjemnek  szőhessek ingeket 
belőle. 

Munkája befejezésével  haza megy. 
Valami kimondhatatlan boldog öröm-
mel szorítja magához elébe szaladé 
négy kis gyermekét, mintha érezné a 
férj  — az apa közelségét. 

Kérése meghallgattatott. Érkeznek 
a foglyok.  Jönnek a fecskék  érkezésé-
vel. Kettő ma érkezett. Egyik az 6 
férje,  a négy kis gyermek apja. Jön-
nek sokan. Itthon lesznek mind mind. 

Értesülésünk szerint Focşaniba ér-
kezett ujabb 4.000 hadifogoly  és eb-
ben a hónapban még 25 000 fog 
hazatérni a Szovjetunióból. 

Május 5 én hazaérkeztek a 7.324 6s 
7.366 sz. fogoly  áboro'iból es jelent-
kezési kötelezettségüknek eleget tevő 
hadifoglyok  : 

Nagy László, Máthé Domokos, Jé-
nás László Zstelakára, Szőke Ágoston, 
Dénes K. Gáspár Varságra, Bodó Já 
nos Szókelyszentkirályra, Kovács Gy% 
Dombi Lajos, Szász Ferenc, S*ab6 
Ignác Oroszhegyre, Kerekes Mátyás, 
Agg János Homoródszentmártonra, 
Nagy Sándor Székelykereszturra, Sza-
káll Domokos Szolokmára, Imreh Ár-
pád Oroszhegybe, Berecki Ferenc Küa-
mődre, Bató Domokos Homoródszent-
pálra. 

A 7027. sz. hadifogolytáborból  5 6a 
érkezett Jodál Lajos, Máthé Istvéa 
Székelyudvarneiyre. 

Máramarossziget felől  a 7467 és a 
C C C P 7882 számú fogolytáDoro«ból 
május 9 én hazaéri h difoglyok  : Or-
bán Balázs, Lengyel László Székely-
udvarhely, Ferenc Imre, Lőrinc József 
Márton István Sien • g v nazasfalu,  Imre 
Albert Szentlélek, Forró Ödön Kányád, 

A negyedik szabad május elsejét 
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SZÖVETKEZETI ELET 
— A z u d v a r h e l y m e g y e l „ F e d e r a l e ^ k ö z l e m é n y e i — 

SZÖVETKEZETI-OSZTÁLY i. 
Az április hó l é n megjelent 81 sz. 

idótörvény módosította az eddig ér-
vényben volt adó rendelkezéseket. Ezen 
tnódositásokból a szövetkezeteket érintő 
(ontosabb rendelkezéseket az alábbiak 
bin közöljük : 

Fizetések  utáni  adók  : 
E tekintetben a törvény ugy intéz 

kedik, hogy annak a hónapnak utolsó 
napjáig, amelyre a fizetés  jár, be kell 
fizetni  az adó 80% át. Ezen összegnek 
megállapításánál a megelőző havi fi-
zetések szolgálnak alapul. A fentma 
ndó 208/, ot a következő hónap 20 ig 
kell befizetni. 

A fizetések  utáni adó tekintetében 
módosítást jelent az is, hogy csak a 
8000 lejt meghaladó fizetések  után 
kell felszámítani  a 2 % os proporcio-
nális adót. Tehát amennyiben a szö-
vetkezeti alkalmazott fizetése  nem ha-
ladja meg a 8000 lejt, ugy mentesül 
az adó alól. Itt említjük meg, hogy a 
2°/o-os munkaalapi illeték (FondulMun-
cii), valamint az lo/0-os munkanélküli 
Illeték továbbra is érvényben van. 

A fizetések  utáni adót továbbra is 
•fizetési  űrlapon (Stat) kell befizetni, 
amely 3 példányban készítendő el. 

Számla  kiállitási  kötelezettség  és 
-azoknak illetéke. 

A kereskedők és iparosok, tehát 
szövetkezeteink is egymásközt történt 
1000 lejt meghaladó vásárlások után 
iőtelesek számlát kiállítani, magáno 
toknak történő eladás esetében 5000 
lejt meghaladó eladás esetén állítandó 
ki számla. Amennyiben az eladások 
összege a fenti  értékeket nem haladja 
meg, bont kell kiállítani, mégpedig 
magánosnak való eladás esetében 100 
lejt meghaladó, de 5000 lejnél kisebb 
eladásnál, kereskedők esetében pedig 
50 lejt meghaladó, de 1000 lejnél ki-
sebb eladások után. 

A kereskedők és iparosok által ki-
fdott  számláknál az áru értéke után 
14®/o számlabélyeg illeték róvandó le. 
A kereskedők és iparosok közvetlenül 
1 fogyasztóknak  kiállított számlák után 
2°/« számlabélyeg illetéket alkalmaz 
oik. Az állami, megyei, községi és 
közintézmények részére kiállított szám-
lák bélyegilletéke 4%. Megjegyezni 
kívánjuk, hogy a bonok a számlákkal 
uonos módon bélyegzendők, 2% kai 
ngyis minden megkezdett 100 lej után 
2 lej. 

Ugy a számlát, mint a bont a 
pénzügyigazgatóság által láttamozott 
jzámlatömbből, illetve bonierből kell 
kiállítani. Ezeket a kiállítástól számí-
tott 5 évig kell megőrizni és ellenőr-
tés esetén a pénzügyi közegeknek be-
mutatni. Felhívjuk szövetkezeteink fi 
fyelmét  különösen a bonok kiállitásá-
nak pontos betartására, mivel az ezen 
intézkedés ellen vétőkre a törvény a 
kgszigoiubb büntetéseket irja elő. 

Továbbra is érvényben hagyta a 
törvény a szövetkezetek mentességeit 
és igy a szövetkezetek mentesek a 
számlák, illetve a bonok fölbélyegzé-
sének kötelezettsége alól a tagoknak 
történő eladások esetében. Ebben az 
esetben is ki kell állítani a számlát 
vagy a bont, de rá kell vezetni a kö-
vetkező szöveget: »Scutit de taxa de 
timbru şi impozit proporţional conform 
art. 109 din legea Cooperaţiei şi art. 
22. § 48. lit. o din Legea Timbrului», 
a legegyszerűbb egy ilyen szövegű 
bélyegzőt csináltatni. 

A 12°lt  os nemzetvédelmi  adó  ha 
tályoH  kivül  helyezése: 

A fenti  törvény 12 ik szakasza a 
rendkívüli nemzetvédelmi törvényt ha-
tályon kivül helyezi és annak egyes 
rendelkezéseit a bélyegtörvény meg-
felelő  szakaszához illeszti be. 

Fuvarbizonylatok  bélyegzése: 
Minthogy a megjelent 81 es számú 

adótörvény hatályon kivül helyezte a 
12% os nemzetvédelmi adóra vonat-
kozó törvényt, a fuvarnyugták  2% os 
proporcionális adóval (számlabélyeg) 
látandjk el, amit a szállítás ellené 
ben kifizetett  dij után kell számítani. 
Tehát a 12®/o os bélyeget továbbra 
nem kell a fuvar  nyugtákra alkalmazni. 

Nyugták  bélyegilletéke: 
Tájékoztatásul közöljük, hogy a 

bélyegtörvény módosításával kapcso 
latban a nyugták bélyegilletéke váltó 
zatlan marad. Köteles azonban a szö 
vetkezet mindennemű kiadásról nyűg 
tát venni, úgyszintén az átvett pénz 
összegekről nyugtát kiállítani, melye 
ket szabályszerűen kell felbélyegeznie. 
Megjegyezzük azonban, hogy a szö 
vetkezet és tagjai között létrejött ügy 
letek e tekintetben sem esnek bélyeg 
kötelezettség alá, azonban ebben az 
esetben is az okmányra feltétlenül  al 
kalmazandó a román szövegű bélyeg 
mentességi bélyegző. 

II. 
Igen sok szövetkezetünk nem fcül 

ÁRU-OSZTÁLY 
Mandat-áruk szétosztása. 

Közöljük összes szövetkezeteink ve-
zetőségeivel (boltkezelőivel), hogy a 
Federálénknál levő mandát áruk szét-
osztását megkezdtük s ezért a lehető 
legrövidebb időn belül keressenek fel. 
Elosztásra kerül: kartonáru, sárgává 
szon, fonal  és cipő. 

Az Incoop legújabb rendelkezése ér 
telmében a mandát-árukat csakis kész 
pénzfizetés  elleneben adhatjuk ki szö-
vetkezeteinknek, tehát kérjük a t. Ve-
zetőséget, hogy az áruért bejövő fu-
varost (boltkezelőt), elegendő pénzzel 
lássák eL 

dőlte még be az április hó 18 án vagy 
25-én megtartott évi rendes közgyülé 
sek iratait, felkérjük  ezen szövetkeze-
teink vezetőit, hogy a közgyűlési ira-
tokat a kiküldött tájékoztató szerint 
kitöltve és aláírva a legsürgősebben 
terjesszék be szövetkezeti osztályunk-
hoz, mivel ezeket záros határidőn be-
lül be kell terjesztenünk az illetékes 
járásbírósághoz. 

III. 
Felhivjuk fuzionált  szövetkezetein-

ket, hogy az Incoop által már vissza-
küldött és jóváhagyott fúziós  jegyző-
könyveket a közös gyűlésen kijelölt 
két meghatalmazott által mielőbb ter-
jesszék be az illetékes járásbíróság-
hoz hitelesítés végett, hogy ezáltal a 
fuíió  érvénybe lépjen. 

Ugyanakkor kérjük, hogy a kikül-
dött uj alapszabályokat is mielőbb ki-
töltve és a áirva osztályunkhoz küld 
jék be, hogy ezeket is beterjeszthes-
sük az Incoophoz jóváhagyás végett. 

IV. 
Tudomására hozzuk azon szövetke-

zeteinknek, melyeknek vezetőségében 
tanítók is részt veitek és a miniszteri 
rendelkezés értelmében lemondtak a 
szövetkezetnél betöltött állásukról, hogy 
az Incoop 12o91—1948 számú átirata 
értelmében módosította ezt a rendel 
kezését olyképpen, hogy azok a tani 
tók, akik az iskolai teendők mellett 
csak szabad idejükben foglalkoznak  a 
szövetkezetekkel, továbbra is működ 
hetnek minden korlátozás nélkül. Ez 
uton is felkérjük  tehát tanító szövet-
kezeti testvéreinset, hogy a szövetke-
zetek érdekében vállalják továbbra is 
az eddig betöltött tisztségeiket. 

V. 
Tudomására adjuk mindazoknak a 

szövetkezeti testvéreinknek, akiknek 
szövetkezeti érdekű közleményeik és 
hozzászólásaik vannak, hogy ezeknek 
szívesen helyet adunk lapunk szövet-
kezeti rovatában. Kérjük azonban a 
cikkeket minden héten legkésőbb csü-
törtökön estig szövetkezeti osztályunk-
hoz beküldeni. 

Szövetkezeti üdvözlettel: 
Kovács  László  Márk  Albert 

Az INC központ körlevele 
Az INCOOP 4926-1947 számú ren-

deletével kapcsolatban az alábbiakat 
hozzuk szövetkezeteink tudomására: 

A rendelet azokra a fizikai  és jogi 
személyekre vonatkozik, akik a keres-
kedelmi és iparügyi minisztérium által 
irányított termékek és gyűjtött áruk 
eladásával foglalkoznak. 

Ezen rendelet utasításait a szövet-
kezeteknek is be kell tartaniok, az 
állam által irányított árukra vonatko 
zóan. 

A számlák, szállítási jegyek, vagy 
más hasonló iratok, külön doszárban 
kezelendők, hogy azok bármikor az 
ellenőrző közegek rendelkezésére áll 
janak. 

Az összes áruk és javak, amelyekre 
a fenti  törvény vonatkozik, külön ke-

zelendők. Külön kezelés alatt értendő, 
hogy külön számlán és külön könyv-
ben legyenek nyilvántartva. 

Az áru után biztosított haszon, as 
áruk kezelési és szállítási költségei 
csakis abban az esetben vehetők fi-
gyelembe, ha azokat igazoló iratokkai 
igazolják. A haszon összege az áruk. 
értékéhez nem adható hozzá. 

Az összes áruk külön osztályozva, 
állványokon helyezendők el, hogy köny-
nyen számbavehetők és leltározhatók 
legyenek. Az összes áru cimkékset 
látandó el, hogy azt bármikor lepecsé-
telhessék. 

A címkékre rávezetendő a cég neve 
és lakhelye, a számla száma, az áru 
megnevezése (cikk száma) és minő-
sége, a beszerzett mennyiség, valamint 
az eladási ár. 

Az irányított áruk forgalombahoza-
tala a raktárak és egységek között a 
törvényesen bejegyzett számla és szu-
rokkal vagy spanyolviasszal lepecsételt 
minta alapján történhetik. A minták jó 
állapotban megőrzendők és a fogyasztó 
kívánságára felmutaiandók. 

Textiláruknál a minták 5/7 cm da-
rabok, melyek külön kartonlapon bi-
lyegzendők le, feltüntetve  az áruk el-
nevezését, szélességét és az eladást 
árat. 

A számadó egységek kötelesek egy 
raktárkönyvet vezetni, amelybe be kell 
vezetni a beérkezett és kiadott áruk 
áruértékeit, megállapítva mindsn szom-
baton az áruk súlyát és értékét. 
Ez a raktárkönyv naponta vezetendő. 

A gyapot, vászon, kötött áruról, láb-
beli és vasárukról eladási nyilvántar-
tás vezetendő (sgy füzetben)  a követ-
kező adatokkal : 

1. a vásárló személyazonossága, 
2. az árucikk mennyisége és minő-

sége, 
3. az áru összege. 
A füzetbe  való bevezetés két pél-

dányban készítendő indigóval, amely-
ből az egyik példány a raktárban ki-
függesztendő,  hogy az áruk szétosz-
tását mindenki láthassa. 

INCOOP 
s. s, 1. Mila  s. s. C.  Popescu 

Nyomatékosan felhivjuk  szövetke-
zeteink vezetőségének figyelmét  arra, 
hogy a fenti  rendeltetések benemtar-
tása súlyos büntetést vonhat maga 
után. 

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

HITEL-OSZTÁLY 
Kérjük hitelszövetkezeteinket, tudas-

sák a kölcsöntkérőkkel, hogy a köl-
csönfolyósítás  május 15 ig szünetel. A 
Nemzeti Bank május 15 ig a járások 
székhelyén ügynökségeket fog  létesí-
teni és a kölcsönöket az ügynökségek 
fogják  a rászorulóknak folyósítani. 

A Federálénál lévő kérdőíveket «• 
váltókat visszaküldtük hitelszövetke-
zeteinknek, hogy azokat a gazdáknak 
adják vissza. Május 15-ike után e kér-
dőiveket, a Nemzeti Bank ügynöksé-
geinél a kölcsön folyósítása  vége» mu-
tassák be. 



TERMÉNYOSZTÁLY 
Fe lh í vás ! 

Felhívjuk a gazdák és az érdekeltek 
figyelmét  arra, hogy Federálénknál az 
alábbi magvak kaphatók korlátlan 
mennyiségben, szabadon minden for 
maség nélkül j 

kender 37 lej, lucerna 83 lej, here 
i&l lej kilogrammonként. 

A magvak tisztaságáért és csiráké 
pességéért szavatolunk. 

Felhivjuí mindazok figyelmét,  akik 
gyapjube; zolgáltat ási köt elezet tségük-
nek még nem tettek eleget, hogy a 
beszolgáltatás határideje 1948 május 
15 ben van megállapítva. 

Termény- és értékesítési osztály 
Frank  I  sk. Kúti  E sk. 

Tejszövetkezet! osztály. 
9 sz. KÖZLEMÉNY. 

Közöljük tejszövetkezeteinkkel és 
fölözőállomásainkkal,  hogy hé t főn , 
május 10 én megkezdjük a tejszínnek 
tehergépkocsival való rendszeres fu 
Tarozását. A gépkocsi utvonala a kö 
vetkező: 

Héljő:  (délelőtt) Székelykeresztur— 
Eéd útvonalon érintve Csekefalva, 
Szentábrahám, Gagy községeket. Eté 
den találkozik a következő bekötőfu 
varokkal: Siklód, Küsmőd, Szolokma, 
Kőrispatak és a vályúnál Székelypál 
falva,  Firtosváralja, Énlaka, Firtos 
martonos községek bekötőfuvarjaivai. 

A bekötőfuvaroknak  legkésőbb reg 
gel hét órakor találkozniok kell a gép 
kocsival, hogy kannát cseréljenek. 

Hétfőn  (délután) Székelykeresztur— 
Af drásfalva  útvonalon, érintve Bol 
dogfalva,  Ujszékely, Székelyszenter 
ssébet községeket. 

Kedden  i Nyikómentin,  Székelyke 
rtsztur—Udvarhely útvonalon, érintve 
a következő községeket (zárójelben a 
bekötőfuvarok  megjelölése), Rugón 
falva  (Kis- és Nagykede), Siménfalva 
(Medesér, Szentmiklós), Kedács, Ko 
bátfalva,  (Tordátfalva,  Tarcsafalva, 
Cseh ét falva),  Szentmihály, Bencéd, Ma 
lomfalva,  Szentlélek. 

(A bekötőfuvarokkal  az autó legké 
sőbb reggel hét óráig találkozik és 
kannát cserél. A főútvonalon  csak fel-
vesz, de nem cserél) 

Kedden Székely udvarhelyről vissza 
a Küküllőmentén, érintve a főútvonal 
mellett fekvő  községeket: Bikafalva, 
Bögöz, Décsfalva,  Nagygalambfalva, 
Kisgalambfalva,  Betfalva. 

(Az autó csak felvesz,  de kannát 
r ' m cserél. Bekötőfuvarokkal  nem ta 
lálkozik.) 

Szerdán:  Nyikómentin,  Székelyke 
resztur—Udvarhely főútvonalon  üres 
kannát letesz. 

Udvarhelyen keresztül lemegy a 
Homoródmentére, érintve a .következő 
községeket (zárójelben a bekötőfuva 
rok megjelölése): Patakfalva  (Kénos), 
Homoródszentmárton, (H. almás, Gye 
pes, Keményfalva,  H. remete, Abás-
falva,  Lókod, Bágy), Recsenyéd, H-
szentpéier, H. szentpál, Városfalva, 
Jánosfalva. 

(Az autó mindenütt kannát cserél 
és közvetlenül találkozik a bekötő 
fuvarokkal  J 

Vissza Küküllőmentén Udvarhely— 
Keresztúr útvonalon, főútvonalon  üres 
kannát letesz és találkozik a bekötő 
fuvarokkal,  amelyekkel kannát cserél; 

Bikafalván  : Sükő, Farcád, Hodgya 
község bekötőfuvarjaival, 

Bika falván:  Dálya, Ege, Kányád, 
(Muzsna, Derzs), Miklósfalva,  (Áb 
rán falva,  Szentlászló), Ócfalva  bekötő 
fuvarjaival. 

Bögözön: Vágás, Dobó, Béta. 
Décsfalván:  Agyagfalva  (Mátisfalva). 

Csütörtökön:  mint hétfőn. 
Pénteken:  mint kedden. 
Szombaton:  mint szerdán, azzal a 

különbséggé', hogy egyelőre szómba 
ton nem megy az autó a Homoród 
mentére, hanem csak a Nyikómente— 
küküllőmentei körfuvart  teszi meg. 

Ezúton is felhívjuk  fuvarosaink  ás 
tejszövetkezeteink figyelmét,  hogy a 
tejszínes kannákat vizes gyékénnyel 
vagy pokróccal takarják le és ugy 
szállítsák. 

Az autóval való találkozás és kanna 
csere ugy kell, hogy történ jók, hogy 
a Kü^üllő és Nvikómentén a bekötő 
fuvarok  legkésőbb reggel hét órakor, 
a Homoródmentén legkésőbb nyolc 
órakor találkozzanak a gépkocsival, 
hogy a tejszinszállitás a nagy meleg 
beállta előtt befejeződhessék. 

•Transsylvania* vajgyár 
Székelykeresztur. 
Tekonczia  A. sk. 

Igy ünnepeltük málus elsejét 
Székelyudvarhelyen m á j u s 1 én, 

szombaton este a városi mozgót zsúfolá-
sig megtöltötte az ünneplő közönség. A 
zászlódiszbe öltöztetett színpadon egy 
másután felhangzottak  az ünnep je 
lentőségét méltató beszédek, szavala-
tok és egyéb kulturszámok. 

Az ünnepélyt az Internácionáléval 
a szakszervezet fuvószenekara  nyitotta 
meg, amely később könnyű zenével 
is gyönyörködtette a közönséget. 

A megnyitó beszédet román nyelven 
Juvara főügyész  mondotta, mig ma-
gyar nyelven Kocsis János dr. beszélt. 

Kedves volt a róm. kat. gimnázium 
két szavalókóiusa és tánccsoportja. 

Balogh Ferenc hegedűművész Tompa 
Lászlóné zongorakiséretével Bartók da 
lókat adott elő, a tőlük megszokott 
művészi előadásban. 

Kökösi László szavalt, majd két egy-
felvonásos  színdarabot adtak elő. 

A ref.  tanítónőképző szavalókórusa 
valóban kiválót nyújtott. 

Majd Székely Berta szavalta B. 
Baksa Mária Gh. Gheorghiu Dejről 
szóló hatásos versét. 

A nyikómenti székelység május 1 én 
kivonulva a Rez nevü erdőbe, benső-
séges ünnepséget rendezett, ahol Izsák 
Domokos volt országgyűlési képviselő 
tartott a nap jelentőségéről komoly és 
tartalmas előadást. Beszédében külö 
nősen a földműves  és munkásegység 
ről, valamint a népi demokrácia viv 
mányairól emlékezett meg lelkesítő 
hangon. A zöld erdő fáin  piros zász 
lókat lengetett a májusi szél, jelké 
pezve azt, hogy földműves  és mun-
kás együtt ünnepel és együtt harcol 
egy közös célért, népi demokráciánk 
megerősítéséért. 

Szélykereszturon május elsejét soha 
nemlátott lelkesedéssel ünnepelték meg. 
Al reggeli zenésébresztőt az iskolák 
közötti távfutási  versenyek követték, 
majd 11 órakor a tulajdonképpeni 
ünnepség kezdődött. Az ünnepé 
lyen jelenvoltak a környékbeli közsé 
gek :iFiátfalva,  Alsóboldogfalva,  Cseke-
falva,  Szentábrahám, Betfalva  és Ru 
gonfalva  lakosai is, élükön a Pártok 
vezetőivel, jegyzőivel és tanítóival. Az 
ünnepséget iGsgyi Gábor főszolgabíró 
nyitotta meg, örömét fejezve  ki, hogy 
aH népjlyjen_;nagyszámban jelent meg 
e magasztos ünnepen. Azután Bencze 
Albert, a Román Munkás Párt várme-
gyei kiküldöttje mondott beszédet, me 
lyet többizben kitörő lelkesedés és 
éljenzés szakított meg. 

Aaiünnepi: beszédekJután_Szikszai 
János, a:, RMPi járási* titkára a szent-
ábrahámi kiküldötteknek átadta a vár 

megyei RMP vándor zászlóját, annak 
elismeréseképpen, hogy ez a község 
lett a vetési verseny győítese a já 
rásban. 

Ezekután a felvonulás  következett. 
A diszkapunál a székelykereszturi óvo-
dák és kisebb iskolás gyermekek álltak 
kettős sorfalat,  mindenik kisgyermek 
kezében piros zászlócskával. Különö-
sen kitűntek a keresztúri unitárius 
gimnázium leánytanulói és a leány-
gimnázium tanulói. 

1848 az iskolákban 
1848 méltó megünneplése az isko-

lákban el sem képzelhető másképp, 
mint hogy a diákság tanulmányozza 
minél alaposabban a forradalom  ese 
ményeit és eszméit. Ezt a célt szol 
gálja a közoktatásügyi minisztérium 
által kiirt és országszerte megtartott 
iskolaközi centenáriumi verseny. 

Ezen. a héten három verseny zajlik 
le az előírásoknak megfelelően  váró 
sunkban is: Házi dolgozat 1848 me 
gyei vonatkozásairól és eseményeiről. 
Május 15-én zárthelyi verseny 1848 
tárgykörétől, melynek pontos cimét a 
minisztérium küldi meg. Végül művé-
szi verseny, melyen képzőművészeti 
alkotások (rajzok, szobrok stb.) fognak 
szerepelni. 

A tanuló ifjúság  nagy érdeklődéssel, 
szorgalommal tanulmányozza az 1848as 
forradalmat  és szabadságharcot, illő, 
hogy a felnőttek  is komolyan foglal 
b077anatf  48 Hf'ősépévl. 

— A 36 eves „Pravda". Május 5 én 
ünnepelték a Szovjetunióban a„Pravaa" 
(Igazság) fennállásának  36 ik évfordu-
lóját. A „Pravda" fontos  szerepet töl 
tött be a szoQiálista forradalom  előké-
szítésében és a munkásmozgalmak 
irányításában. Ma, mint a világ egyik 
legnagyobb példányszámú lapja tölti 
be a szcciálista igazság hirdetésének 
feladatát.: 

x A Szabadság-tér és Budvér kö 
zött elveszeit egy női karóra. A be 
csületes megtalálója jutalomban ró 
szesül, ha Jakab Ibolya VII. éves ta 
nitónőjelöltnek visszaadja. 

x Egy lugosl cseréppel födött  istálló 
eladó, vagy külön a cserép. 

x Eladók házak, földek,  házhelyek. 
Feivilágosi ás: Rákóczi ut 2. 1—2 

x Eladó egy kertes családi ház, egy 
kisebb villaszerű, alápincézett, csinos, 
téglából épült ház, közel a Főtérhez. 
Érdeklődni lehet Balázs János vendég 
lősnél. 1 - 2 

x Eladó Szentegyházaafaluban egy 
csűr 2 istállóval, 16 m. hosszú, 10 m. 
szées, teljesen uj, használatlan. Ára 
megegyezés szerint. Érdeklődni lehet 
Hatos Déresnél felszeg.  1 — 2 

SPORT 
Gyfcelmi  ünnepe vall az udvarhelyt 

sportnak május 9. 
UMTE-CSTE 4<§ 

Az U M T E fiatal  football  csapat» 
szép győzelmet aratott a csíkszeredai 
csapat felett.  Különösen öszjátékáért 
érdemel a csapat dicséretet. A kapa 
előtt azonban még mindig sokáig té-
továznak éa nem tudjak játékuk* 
erédméayesiteni. 

Aato-Sport—Viifornl  Dacia 911 
Kézilabdacsapatunk komoly játékkaL 

lehengerelte ellenfelét.  Ugy a csatársor, 
mint a védelem megfontoltan  és össz-
hangban játszott. Külön nagy érdemi 
a csa ársornak, hogy az egyéni játék 
helyett végre a kapu előtt is összjá 
tébot játszott és igy széthúzva az et 
lenfél  védelmét, eredményekben is ér 
vényesiteni tudta magasszinvonalu já 
tékát 

A csapat fejlődésben  van és a teg, 
nap mutatott formája  után az ország 
legjobb csapatává fog  válni. 

Diáksportnak eredményeivel hely-
szűke nnatt következő számunkban 
foglalkozunk. 

H Í R E K 
A szentkeresztbányai  üzem kohót vati 

ünnepéről a jövő számban közlünl 
terjedelmes cikket. 

— Kik kötelesek minim ilis adóval 
lOfflást adni ? Az ország minden nagy> 
korú lakosa, ki hat hónapnál továbl) 
városban lakik és semmiféle  egyenes-
adóval (föld,  ház, kereskedelmi, ipar̂  
fizetés  utáni kereseti adó, stb.) meg-
adóztatva nincsen, az ,egyenesadótör-
vény 55 szakasza szerint évi 1.000 lej 
minimális adó fizetésére  van kötelezve, 
Az erre vonatkozó bejelentések a P. 
jelzésű adóvallomási iveken 1948. mi 
jus 15 ig eszközlendők a kerületi adói 
ellenőri hivatalnál. Mentesek ezen 
fizetése  alól: 1. Férjével közös hát* 
tartásban élő feleség.  2. Szülők, vam 
családjuk által eltarolt gyermek 2a 
éves korig. 3. Szülök, gyermeki 
vagy jótékonycéiu közintézmények álti 
eltartott bármiiyenkoru nők vagy 
éven felüli  férfiak. 

— Figyelmeztetés a Inztartasl al-
kalmazónak szerzödteteai ügyeben, 
Tudomására hozzuk az erdekelteknek, 
hogy a munkaügyi m i n i s z t é r i u 
a m u n k a a d ó k és a háztart 
alkalmazottak között kötendő szerző-
dések megkötésének utolsó határidt-
jét május hó 15 ben állapította meg 
Mindazon munkaadók, akik e határ 
időig a szerződéseket nem kötik meg,, 
a 337 sz. rendeletben előirt bünteté-
seinek teszik ki magukat. A szer.6 
dések a helybeli betegsegélyző hivatal 
helyiségében köthetők meg. 

x Eladó egy kétjáratu, szabadon-
lengő sikszita, egy közponifutó.  Cím; 
Farkas Mózes malomtuUjdonos, Felsó-
boldogfalva.  2-4 

x Eladó modern uj ház 2 üzlethe 
lyibéfcgel  Lenin ut 27 sz. alatt. Érdek 
lődni lehet sürgősen: Árpád utca II 
sz. alatt. 1-) 

x Betula olaj (O'fum  Betulae Era-
pireumaticum) Betula szurok (P>x B» 
tulaea), gyógyit  makacs bőrbáni almi' 
kat, sebet, hajhullást. Kerje orvosátó 
vagy a gyógyszertárban. Betula L* 
bora'orul Chimic, OJorheiu, Str. Ot 
bán Balázs 38. Engedélyezve 59049-
1946. Klinikai s egyéb elismerő levt-
lek. 1-4 

Nyomatott a «Szabadság* konyt 
nvmndébsn S?éfcelvudvarhelvt 

Az Iparos Önképző és Székely Dalegylet pünkösd masodnapján, folyó hó 17-en este 8 órakor 
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