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A béke  követe 
Az Egyesüli  Nemzetek  Szervezete 

politikai  bizottságában  hetek  óta a viták 
pergőtüzében  Visinszkij,  a szovjet fő 
megbízott,  páratlan  szónoki  készséggel 
és a diplomácia  magas iskolájának 
ragyogó  művészetével  védi  a béke ügyét, 
— Dulles  ur, az amerikai  főmegbizott 
háborúra uszító  imperiálista  politiká-
jával szemben. 

Milliók  könnye még fel  sem száradt 
s máris uj „keresxleshadjáratról"  fe-
csegnek  a világháborúnak  egyetlen  ha 
szonélvezői,  a vér kufárai,  a dolgozó 
nép kizsákmányolói,  az imperiálista 
trösztök. 

Ezek  az imperiálista  rablólovagok  a 
keresztről  prédikálnak,  de  a dollárt 
értik  alatta,  — nem a keresztnek,  ha-
nem Molochnak,  a pénz istenének  lo 
vagjai. 

Számításukba  azonban hiba csúszott 
be. Kialakult  velük  szemben az „egy 
szerű  emberek"  millióinak  demokrati-
kus tábora. 

— Amikor  a fasizmus  garázdálkodott 
Európában a kommunisták  bizonyultak 
a fasiszta-rendszer  ellen,  a nép sza 
badságáért  vivott küzdelem  legmegbiz 
hatóbb, legbátrabb,  legön/eláldozóbb 
harcosainak,  — mondotta  Sztálin.  Ma 
pedig  a békéért  folytatott  küzdelem 
élére állottak  a kommunista  pártok, 
amire mutat a nemrég Varsóban  le 
zajlott  9 kommunista  párt, — köztük 
a magyar és román kommunista  párt — 
értekezlete. 

Dulles  ur hazájában is mind  na 
gyobb és nagyobb lesz a haladó  erők 
tábora, akik  ellenszegülnek  a hazai ím 
periálista  reakció  gonosz törekvéseinek. 

At imperiálisták  táborával  szemben 
kialakult  az antiimperiálisták,  a sza-
badságukért  és függetlenségükért  küzdő 
népek hatalmas frontja. 

Az ENSz  ben a szovjetdelegáció  a 
békeszerető  „egyszerű  emberek"  milliói-
nak támogatásától  kisérve  viszi ren-
dületlenül  a harcot a szabadságon,  a 
függetlenségen  s a népek egyenjogú 
sági elvén alapuló demokratikus  bé 
kéért  s ennek a delegációnak  élén áll 
A. I.  Visinszkij  — a béke követe. 

A Magyar Népi Szövetség körlevele 
a helyi szervezetekhez 

Az Országos Végrehajtó-bizottság a 
f.  hó 10—11 én tartott gyűlésen elha-
tározta, hogy az országos nagygyűlés 
november hó 21, 22 és 23 án lesz 
Temesváron. A kongresszus előkészi-
tési munkálatainak elvégzése céljából 
a következőket közöljük. 

A kongresszusra kiküldendő delegá-
tusok megválasztása végett október 
28 án délelőtt 11 órára megyei Végre-
hajtó bizottságunk megyei közgyűlést 
tart. Ezen a megyei közgyűlésen a 
Szerv, szabályzat 22. szakasza értel-
mében részt kell, hogy vegyenek a 
megyei intéző bizottság tagjai, a megye 
területén működő minden helyi szer-
vezet e'nöke és minden megkezdett 
számú 200 tag után egy kiküldött, 
akiket a helyi szervezetek intéző-
bizottsága jelöl ki. 

Felhívjuk figyelmeteket,  hogy a me-
gyei közgyűlésre beküldendő delegá-

tusok megválasztásánál a legkörülte 
kintőbben járjatok el, hogy megfontolt 
és demokrata érzelmű egyének legye 
nek beválasztva, akiknek hivatása> 
megyei közgyűlésen megválasztani 
tagjaink arányszámának megfelelően 
18 kiküldöttet, akik megyénket a te-
mesvári kongresszuson képviselik. 

A megyei közgyűlésre kiküldöttek 
költségeit a. helyi szervezetek kötelesek 
viselni. Ugyanők lássák el a kiküldőt 
teket szabályszerüjigazolvánnyal, hogy 
megbízásuk igazolható legyen. 

A megyei közgyűlést a városháza 
kis tanácstermében tartjuk meg. 

Kéljük kiküldött testvéreinket a fel 
tétlen és pontos megjelenésre. 

Székelyudvarhely, 1947 október 17. 
Testvéri köszöntéssel: 

Deák István 
vm. ügyv. elnök 

Benedek  Sándor 
MNSz titkár 

A RKP felvilágosító  munkája Zetelakán 

— Elitélt köztisztviselő. A helybeli 
törvényszék Rndu Panait. volt ügyész 
ségí titkárt 3 hónapi fogházra  ítélte, 
mert több falusi  embertől élelmiszert', 
fát  kért és kapott olyan szolgáltatásért) 
amit hivatalból és ingyen volt köteles 
elintézni. Az elitéit, akit közben eibo-
csátottak állásából, fellebbezett  az Ítélet 
ellen. 

A RKP megyei bizottsága f.  hó 
12 ón felvilágosító  falumunkája  során 
meglátogatta Zjtelaka nagyközséget is, 
ahol a Párt és az Ifjú  Munkás Szö 
vétség lelkes aktivistái házról házra 
járva igyekeztek Zetelaka polgárait fel-
világosítani arról, hogy a reakció és 
annak gyalázatos ügynökei miképpen 
akarják a lelkeket továbbra is méte 
lyezni és ezen keresztül a világot egy 
ujabb háborúba sodorni. 

A fokozatos  és lelkiismeretes mun 
kának itt is, mint mindenütt, hatalmas 
mértékben mutatkozik az eredménye. 
Zstelaka becsületes polgárai megértik 
az idők szavát és együtt menetelnek 
Románia és a világ többi becsületesen 
gondolkozó dolgozóival. 

Délutánra kijött az udvarhelyi szak-
szervezetek fuvószenekara,  hogy a 
közben kihirdetett népgyűlés előtt és 
után szórakoztassa Zstelaka polgárait. 

A nagygyűlést, amelyen körülbelül 
2500-an vettek részt, a RKP részéről 
Csóg Mihály nyitotta meg, utána 
Keintzel József  részletesen ismertette 
a RKP és a nép követelésére megala 
kult demokratikus kormányunk mun-
káját, a választások előtt hirdített 
programm fokozatos  megvalósítását, 
ami Románia dolgozói életszínvonalá-
nak felemelését  szolgálja. 

Rátért ezután a reakció aljas hirve-

réseire, amivel egy ujabb háborúba 
akarnák sodorni a lelkesen dolgozó 
népet. Kihangsúlyozta, hogy még be 
sem gyógyultak a háború okozta sebek, 
még él a népben a fasiszták  kegyet-
lenségeinek, a háború borzalmainak 
emléke, a munkásosztály nagy erőfe-
szítésekkel igyekszik lerombolt orszá-
gunkat újjáépíteni és ennek ellenére 
akadnak ujabb háborúra uszitók, még 

akadnak Gegő Simonok, akik a szó-
széket arra használják fel,  hogy buj-
togassanak, lázítsanak és szítsák a 
népek között a gyűlöletet, még akad-
nak ilyen báránybőrbe bujtatott farka-
sok, akik ahelyett, hogy a népek bé-
kéjéről, testvériességéről beszélnének, 
ujabb háborúra uszítanak — vájjon 
kiknek az érdekében ? Csakis a reakció 
érdekében, hogy újra megkezdődjék a 
népek elnyomatása. 
— Ezt soha! Mi vagyunk olyan erősek, 

hogy ezeket leküzdjük és elnyomóin-
kat végérvényesen megsemmisítsük, 
fejezte  be beszédét Keintzel József. 

A RKP megyei bizottsága a felvilá-
gosító munka utján, amit itt végzett, 
megmutatta Zstelaka népének azt az 
utat, amelyen haladnia, kell demokra-
tikus rendszerünk megszilárdításáért és 
fejlődéséárt,  a megelégedett életért, egy 
boldog és független  életért. Kertész  J. 

EMGE-nap Segesváron 
Az EMGE udvarhelyi kirendeltsége 

közli gazdaköri tagjajvai a következő-
ket: F. hó 26-án, vasárnap nagysza-
bású EMGE gazdanap lesz Segesvá-
ron, amelyen a központi vezetőség is 
részt vesz az élén Antal Dániel EMGE 
elnökkel. Kéri a gazdatársakat, hogy 
minél nagyobb számban jelenjenek 
meg ezen ünnepélyen, ahol a központ 
részéről sok a gazdákra fontos  szak-
előadás fog  elhangzani. Különösen 
felhívja  a figyelmét  a résztvételre azon 
gazdatársaknak, akik a Segesvárhoz 
közelebb fekvő  községekben laknak 
és igy az oda utazás nem is kerül 
nagyobb fáradságba  és időveszteségbe. 

Megindult az őszi vetési csata 
Az ország élelmét és a stabilizáció 

további sikerét biztosító őszi vetési 
csata megindult vármegyénkben is. A 
vármegyei vetési bizottság már meg 
kezdte működését és megtett minden 
intézkedést a vetési csata érdekében. 
A tavaszi vetési csata vármegyénkben 
a legnagyobb rendben és teljes siker-
rel végződött. Népünk méltóan a beié-
helyezett bizalomhoz egy talpalatnyi 
helyet sem hagyott vetetlenül és mun 
kájának meg is volt a bő aratása. 

Az őszi vetési csatánál is minden-
kinek ugy kell teljesíteni a kötelessé-
gét a családja, gyermekei, az ország 
ós a nép felemelkedése  érdekében, 
hogy ez gazdasági életűnk egyensúlya 
és pénzünk szilárd aUpokon való tar-
tásának egyik legfőbb  biztositéka. 

Ezért az ország demokratikus szer-
vezetei,, élükön a Kommunista Párttal, 
minden segítséget megadnak a föld 
dolgozó népének, hogy egy talpalatnyi 
föld  se maradjon bevetetlenül. A ve-
téseket f.  hó 25 ig be kell fejezni.  Se-
gítenünk kell azokon, akiknek nincsen 
megfelelő  vetőmagjuk vagy a föld  meg-
dolgozásához szükséges igavonó állat-
juk. Vigyázzunk a vetőmagvakra, ne-
hogy egyes üzérek elfeketézzék  és in-
duljunk el az igazi testvériség utján 
egymás segítségével és támogatásával. 

A csata a kenyérért és az emberi-
ség életét biztosító élelemért, a béke 
célját szolgáló aratásért folyik.  A föld 
dolgozóinak jó munkát és bő termést 
kívánva, becsüljük meg őket és se-
gitsük őket. 



A MNSz Járási 
értekezletei 

A MNSz Udvarhelymegyében f.  hó 
első hetében tartotta meg szokásos 
járási értekezleteit Olasztelek, Oklánd, 
Parajd, Székelykeresztur, Bordos, Bi5-
göz és Zetelaka községekben. Ezeken 
az értekezleteken a járásokban levő 
községek helyi szervezeteinek elnökei, 
vezetői és intézőbizottsági tagjai jelen 
tek meg szép számmal. Örömmel em 
ütjük meg, hogy községeink értelmi 
sége, jegyzőink, tanítóink, tanítónőink 
teljes számmal vettek részt a gyülé 
seken. 

A járási értekezleteken, az Országos 
MNSz képviseletében, Szepesi Sándor 
központi kiküldött is megjelent. A me 
gyei szervezet részéről Deák István 
Benedek Sándor, MUlner Érnőné és 
Biró Béla volt jelen a gyűléseken 
Ugy Szepesi Sándor központi kikül 
dött, mint Deák István részletes és 
kimerítő tájékoztatást adtak a bel és 
a kü'politikai élet jelenlegi állásáról. 

Belpolitikai életünk legfontosabb  moz 
zanata Maniu és cinkostársai bünpe 
rének felmérése  volt. Elnök testvérünk 
részletes adatokat sorakoztatott fel 
Maniu bünlajstromából, ugy a rég, 
mint a közel múltból, ismertetve a 
munkásság elleni tevékenységét, va-
lamint a kisebbségi élet szomorú, de 
való eseményeit. 

Szepesi Sándor központi kiküldött 
az értelmiségiek erőteljes bekapcsoló-
dását kérte helyi szervezeteink mun-
kájába, hogy ezáltal szervezeti életünk 
elevenebb, mozgékonyabb legyen. A 
felszólalók  előadásaik során ugy a 
férfi,  mint a női vezetők figyelmét 
felhívták  sajtótermékeink vásárlására, 
hogy minél több háznál ott láthassuk 
a »Szabadság« «Utunk* »A dolgozó 
Nő« és «Falvak Népe* cimü magyar 
újságainkat. 

Ifjúsági  munkásságunk ezután erő 
teljesebb lehet, mivel itt van az ősz, 
közeledik a tél, amely időszak alkal 
mas népművelési előadások és szin 
darab rendezésére. 

Hisszük, hogy az elhangzott elő-
adások a fogékony  lelkeket megragad 
ták és az elkövetkező időkben a MNSz 
helyi vezetőségei munkásságukkal utat 
mutatnkk másoknak is az újjáépítés, 
többtermelés és a demokrácia teljes 
kifejlesztése  területén. ^ ^ ^ ^ 

A megyei 
Végrehajtó-Bizottság 

gyűlése 

fogják  szorgalmazni. A Végrehajtó 
Bizottság határozata értelmében, az 
orsz. MNSz ez évi országos kongresz 
szusának előkészítése érdekében okt. 
28 án megyei és városi intéző-bizott-
sági gyűlést tart. 

A Végrehajtó Bizottság részletes 
munkatervének kidolgozása érdekében 
a szakbizottságok gyűlését hivja össze, 
melyen az uj munkaterveket fogják 

megállapítani. 
A megbeszélések alapján Szepesi 

Sándor központi kiküldött felhívja  a 
Végrehajtó Bizottság tagjainak figyel-
mét a szervezési munka fontosságára. 
Népünket fel  kell világosítani politikai-
lag is, hogy tudják ós ismerjék a 
MNSz és parlamenti csoportunk mun-
káját, amelyet nemzetiségi egyenjogú 
Ságunk érdekében folytatnak. 

A lakbér-törvényrendelet 
magyarázó szövege 

1938 

1938 

A MNSz Végrehajtó-Bizottsága f. 
hó 15 én tartott gyűlésén a szakbizott 
ságok jelentése és munkatervek meg 
állapítása történt meg. A szakbizottsá 
gok jelentése alapján megállapították, 
hogy városunkban a női gazdasági 
iskola felállítása  megtörtént és az épület 
rendbeszedése is folyamatban  van. 

A tagsági dijak beszedése vidéken 
gyenge. Szervezeti ügyeink és tagjaink 
eredményesebb munkája érdekében a 
Végrehajtó Bizottság elhatározta, hogy 
járási titkárokat és propaganda titkár 
ságot állit fel.  A felelősök  a községek-
ben a szervezést erőteljesen fogják 
megindítani és a tagdijak beszedését 

Az 1940 október 26 előtt megkötött 
és azóta meghosszabbított lakbérszer-
ződések után az alábbi törvényes lak 
bért kell fizetni: 

1. 1 stabil lejért 28 régi lejt, ha a 
bérlő: köztisztviselő vagy ideiglenes 
közalkalmazott, kollektív szerződéssel 
rendelkező magántisztviselő vagy al-
kalmazott, köz vagy magánnyugdijas, 
jogi személyiséggel rendelkező közin 
tézmény tisztviselője és nyugdíjasa, ha 
más foglalkozást  nem folytat,  hadirok-
kant, hadiárva, hadiözvegy, deportált 
vagy annak felesége,  munkás, iró, mű 
vész, és hírlapíró, ha az illetékes szak 
szervezet tagja, diák, aki a bélyegtör 
vényben megállapított jövedelem ösz 
szegénél nagyobb jövedelemmel nem 
rendelkezik. 

2. 1 stabil lejért 50 régi lejt, ha a 
bérlő: magántisztviselő, szabadfoglal 
kozásu vagy önálló iparos. 

3. 1 stabil lejtért 75 régi lejt, ha a 
bérlő : kereskedő, nagyiparos. 

Az 1940 óktóber 22 után megkötött ( 
lakbéreknél, az 1947 augusztus 15 és 
1948 április 23 közötti időre: 

leérik az popt, alatti bérlők az 
évi lakbér 45% át, 

5. a 2 pont alatti bérlők az 
évi lakbér 100%-át, 

6. a 3. pont alatti bérlők az 1938 
évi lakbér 200%-át fizetik. 

7. Állami, megyei, városi, községi 
valamint jövedelem célt nem szolgáló 
köz- és magánjogi személyek, ottho 
nok, iskolák, iskolai internátusok, kan 
tinók, kórházak, társadalombiztosító 
intézmények, szövetkezetek, economá 
tok, lapkiadók és szerkesztőségek, va-
lamint politikai szervezetek és pártok 
által használt helyiségek és irodák után, 
az 1938 évi lakbér 50°/«-át, 

8. Műhelyek, melyek 5 munkásnál 
vagy 5 lóerejü gépeknél kisebb munaa 
erővel dolgoznak, szabadfoglalkozá 
suaknak lakásukon kivül álló rende-
lőik, irodáik, az 1938 évi lakbér 100 
o/ at. 

9 Üzlethelyiségek, raktárak, irodák, 
egyesületek, fürdők,  szállodák, vala 
mint beépített üzemi berendezések, 
melyek az épülettel együtt bérlemény 
tárgyát képezik, az 19o8 évi lakbér 
200% át, • , 

10. Fényűzési és luxus-célt szol 
gáló helyiségek után az 1938 évi lak-
bér 300°/oát fizetik. 

Az 1 4. és 7. pont alatti bérlők, a 
teljes bérösszeget a háztulajdonosok 
nak fizetik.  . 

A 2 5. és 8. pont alattiak a bér 
összeg'00%-át a háztulajdonosnak, 40 
°u ot pedig külön adó címén az iile 
téses adóhivatalhoz. 

A 3 és 6. pont alattiak 3o% ot a 
háztulajdonosnak, 65% «ülőn adót. 

A 9. pont alattiak 40% ot a ház-
tulajdonosoknak, 60°/. külön adót. 

A 10 pont alattiak pedig 2o°/o  ot a 
háztulajdonosoknak, 75°/u ot pedig ktt 
lön adó címén az illetékes adóhivatal-
hoz kötelesek befizetni.  A külön adó 
befizetését  az illetékes adóhivatalhoz 
a bérlő eszközli, befizetési  ellennyugta 
alapján, melyen köteles feltüntetni:  a 
bérlő, valamint a háztulajdonos nevét, 
utca, házszám, lakrész, mely után a 
befizetést  eszközli, mely időre történik 
a befizetés.  A külön adó az 1947 aug. 
15 és 1948 április 23 közötti időre ese 
dékes lakbér után számítandó és fize-

tendő be. 
Azok a bérlők, akik az 1947 aug. 

15-ike utáni időre esedékes lakbéreket 
már előre kifizették,  az 1947 augusztus 
15-től járó külön adót kötelesek az 
előbbi rendelkezéseknek megfelelő  lak-
bér után az illetékes adóhivatalhoz be 
fizetni. 

A külön adó a lakbérrel egyidejűleg 
esedékes. , I L . . 

Az 1947 október 1 ig esedékes ház 
bérek és külön adó kifizetésének  utolsó 
határideje 1947 október 26 Az ezen 
határidő lejárta után történő lakbér 
kifizetések,  a nemfizetés  folytán  elő-
álló következményeket, mig a külön 
adónál annak 25°/0 os emelését vonja 
maga után. 

Azon esetben, ha a bérlemény tár-
gyát képező ingatlan 1938 ban nem 
volt bérbe adva, vagy ha az akkor ér 
vényben levő lakbérleti szerződés hi 
ányzik, ugy a lakbért választott bíró-
ság állapítja meg összehasonlítás ut 
ján, valamely hasonló ingatlan 1938 
évi lakbére alapján. 

A bútorozott szobák bérleményére 
és külön adójára, valamint minden 
egyéb részletre felvilágosítással  azille 
télies adóhivatalok szolgálnak. 

— 4 székelyudvarhelyi iparos ta-
nonciskola igazgatósága ez uton is 
értesiti az érdekelteket, hogy a tanonc-
oktatás f.  hó 13 án megkezdődött. 
Felhívja a mestereket, hogy tanoncai-
kat szíveskedjenek elengedni minden 
tanítási órára, hogy azok tanulmányi 
előmenetele és nevelése biztositható 
legyen. Minden beszerződtetett tanonc 
köteles iskolába járni. Az önként be 
nem iratkozottakat hivatalból beírták. 
A tanonciskola köteles minden mulasz 
'tást kimutatni és a munkakamerának 
felterjeszteni,  mely a törvényben meg 
állapított büntetést alkalmazza. Kéri 
az igazgatóság a város tanonctartó 
iparosait, hogy ne zárják el a haladás 
útját a jövő iparos generáció elől és 
a mulasztások után fizetendő  magas 
büntetésekkel ne szerezzenek maguk 
nak is elviselhetetlen terheket. A ta-
tanulók felszereléséről  és a dologi ki-
adások fedezéséről  a felügyelő  bizott-
ság gondoskodik a tanulók által fize-
tendő tanfelszerelési  díjból, mely je-
lenleg 600 lej tanulónként. Ezen ösz-
szegből 300 lej okt. 25 ig, a többi pe 
dig november 15 ig fizetendő. 

x Eladó pléhkádfürdő  két szemé-
lyes. Bem u. 4. 

x A székelyudvarhelyi vadásztársa-
ság tagjai tudomására hozza, hogy 
kedden és szombaton vadászni tilos. 

H Í R E K 
- Várjuk az újoncokat... A had-

kiegészítő parancsnokság épületében 
nagy mozgás van. Jelszavakat szegez 
nek fel  szeretetteljes mozdulatokkal. 
Hálótermeket készítenek . . . Igen . . . 
jönnek az újoncok. Mielőtt elhagyjuk 
az épületet, az éppen labdázó-footbal 
lozó, nevető katonák között, egyikük 
lélekszakadva fut  utánunk: ezt a 
lapot tessék feladni,  anyáméknak kül-
döm. Kíváncsiságból beletekintettünk 
a lapba ós ez arra késztet bennünket, 
hogy néhány sort idézzünk belőle. íme 
mit ir a mai demekratikus hadsereg 
leszerelni készülő katonája:... >nehány 
nap múlva hazamegyünk. Itt ma meg-
változott az élet. Velünk is embersé-
gesen bánnak. Nem szidnak, nem po-
foznak  .. .» és igy tovább. AJ mai de 
mokratikus hadsereg katonája tudja, 
hogy az élet megváltozott Ma ugy-
nevelik; hogy alkotó polgára legyen a 
demokratikus társadalomnak. A jelszó 
messze kísér bennünket az épület 
homlokzatáról. A nép hadserege a 
nép szolgálatában. 

x Elveszett f-  hó 6 án, hétfőn,  a 
városháza előtt egy Tóti Rózália, Venci 
Rebi, Venci Mari, Ötvös Aranka, Öt-
vös Sarolta nevére szóló, újonnan ki-
állított élelmezési könyvecske, benne 
a dovádákkal. Szegény özvegy kéri a 
becsületes megtalálót, hogy juttassa 
vissza a négy szegény árva gyermek 
tulajdonát az UMGISz boltba, mert 
másnak úgysem érvényes, csak aunak, 
akinek a nevére van kiállítva. Szekely-
udvarhely, 1947. október 11. özv. Tóti 
Árpádné. 

SPORT 
Bajnoki mérkőzések. 

Székelyudvarhelyen:  UMTE b - CFR 
Hargita 8 : 0 (1:0). 

Segesváron  : Victoria—UMTE 5 :0 
(2:0). 

Szeníágotán  az udvarhelyi Autó-
Sport (UMT) női kézilabda csapata 
bajnoki mérkőzést játszott az Avâniul 
csapata ellen, melyet nagy küzdelem 
után Mihálykó, Valter és Botár gool-
jaíval 3 : 0 arányban legvfizött. 
Udvarhely'varmegye mcgyefonoKsege-

Építészeti Hivatal. 
Szám: 6888-1947. 

Árverési hirdetmény 
Az érdekeltek tudomására hozzuk, 

hogy 1947 október 29 én 17 órakor, 
eredménytelenség eseién november hó 
10 én ugyanabban az időpontban a 
vármegyeháza épületének 11 ik emele-
tén az építészeti hivatal helyiségeiben 
nyilvános árlejtés lesz, tűzifa  felvágás 
vállalatba adására. 

Az árlejtés az I. C. P. 88-110 sza-
kaszai, valamint a nyilvános árlejtések-
ről szóló szabályrendeletek alapján 
történik. 

Az előméret költségvet Ss, valamint 
a vállalati feltételek  naponta megte-
kinthetők 8Z építészeti hivatal helyi-
ségében. 

Székelyudvarhely, 1947. okt. 10 én. 
Megyefőnök  h.: Ép. hiv. főnöki: 
Dr. Soós Mihály  Lőrincz  András 

Szám: 6170-1947. 
Árverési hirdetmény 

Az érdekellek tudomására hozzuk, 
hogy 1947 október 27 én 17 órakor, 
eredménytelenség esetén, november 
7-én ugyanabban az időpontban a vár-
megyeháza épületének II ik emeletén 
az Építészeti hivatal helyiségeiben nyil-
vános árlejtés lesz, községi névjelző 
táblák szállítására. 

Az árlejtés az L'C P. 88—110 szaka-
szai, valamint a nyilvános árlejtésekről 
szóló szabályrendeletek alapján tör-
ténik. 

I Az előméret, költségvetés, valamint 
a vállalati feltételek  naponta megtekint-
hetők az építészeti hiv. helyiségében. 

Székelyudvarhely, 1947. okt. 10 én. 
Megyefőnök  h.: Ép. hiv. főnök  : 
Dr. Soós Mihály.  Lőrincz  András. 


