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A MNSz falumunkája

mérget a demokratikus országok ellen. hogy jövőnk újból közprédává váljék.
kell mindnyájan sorakoznunk Ezért mindenkinek vállalnia kell a
kormányunk mellé a reakció marad- munkát a reakciós maradványok fel
Az udvarhelymegyei MNSz megyei
A Maninisták bünperének küszöbén,
számolásáért,
a
stabilizáció
megerősíványainak végleges kiirtásáért, hogy
szervezete október 26 án falu-munkára
mikor az igazságszolgáltatás elé állit
az eddig kivivőit eredményeket fokoznitéséért.
hivta fel városi tagozatunk lelkes emják mindazokat a hóhérokat, akiknek a
Ádám József IMSz titkár
tudjuk. Nem szabad megengednünk,
bereit. A látogatások célja közelebb
lelkén szárad az a sok szenvedés és
hozni a helyi tagozatokat és tömegekönny, nem szabad elfelejteni azt, hogy
inket a megyei szervezethez és támovádol az ifjúság is.
gatást kérni elkövetkezendő munkák
Vádat emelünk a munkás i/jak ne
elvégzéséhez.
vében mindazért a vérért, amit ifjaink
Autóbusj-'.ulajdonosaink, Djme'er
elhullattak azért, mert jobb életet akarMiklós és Sztojka Ferenc testvérünk
tak és el akartak kerülni egy pusztító
A MNSz megyei közgyűléséről, mely gyénket az orsz. nagygyűlésen.
dicséretreméltó áldozatkészséggel boháborút. Még emlékezünk a lupani, most kedden d, e. 11 órai kezdettel
A választás előtt a megjelenteknek
csátották rendelkezésre, teljesen intemesvári és griviţai eseményekre és lesz a városháza tanácstermében, az alkalmuk lesz meghallgatni a MNSz
gyen, kocsijukat, ami lehetővé tette az
emlékezünk Vasile Rosiiára, Bernát elnökség körleveléből már értesült kö- több jeles vezető egyéniségét, akik a
októbsr 26 i falumunka elvégzését.
Andorra és más ifjú mártírjainkra
zönségünk. A közgyűlés főcélja, esze politikai helyzetről, legfontosabb kér
E kiszállás alkalmával belpolitikai
és nem feledkezünk meg azon intézke- rint az, hogy a Temesváron rende- déseinkről adnak alapos tájékoztatást.
kérdéseinken kívül a MNSz szervezeti
désekről sem, amelyek munkásifjaink zendő országos nagygyűlésre a 18 A gyűlésen jelen lesz és felszólal
kérdései kerültek kimerítő feldolgokizsákmányolására irányultak.
megyei kiküldöttet megválassza. E í- Kacsó Sindor szerkesztő, megyénk
zásra. Népünk mindenütt megértéssel
Vádat emelünk a földmives ifjak nek a választásnak, természetesen, képviselője, a demokráciának tollal és
fogadta az elindított munkát. Ennek
nevében mindazon tettekért, amiket ve- olyannak kell lennie, hogy a leginkább élőszóval küzdő, régi ós nagynevű
alapján határozta el a MNSz, hogy a
lük szemben elkövettek. Nem feledjük megfelelő, a demokráciáért a legszi- harcosa is, akinek beszéde egyik külön
megkezdett munkát az elkövetkezendő
érdekessége lesz a közgyűlésnek.
el szüleink aggodalmát, mikor Maniuék lárdabbul és legöntulatosabban helyt
vasárnapokon más utvonalakon és más
megtagadva a földreform törvényeket, állani kész kiküldöttek képviseljék me
községekben folytatni fogja.
a lábunk alól húzták ki a földei. Még
A vasárnapi munkát Bikafalva, B3érezzük azt a gátat, amelyet földmives
göz,
Agyagfalva, Mátisfalva, Sz.-Maifjaink elé emellek, hogy a tudásban
gyaros,
Nagygalambfalva, Betfalva,
való fejlődésüket megakadályozzák, elCsekefalva,
Szentábrahám,
Gagy,
vonva tőlük a tanulási lehetőségei.
község kapott vetőmagot. A kapott
Országos viszonylatban nagy erőfe
Firtosmartonos, Etéd, Küsmöd közséVádat emelünk a tanuló ifjak ne- szitéseket tesz kormányunk, demokra
vetőmag segítségével sikerült megyénkgekben Deák István, Jakab Lajós,
vében, akiknek 90 százaléka bukott el a tikus szervezeteink élén a Kommunista ben a tavalyi 16.222 ha-t felemelni
Biró Béla, Ferencz József, Szőcs Géza,
vizsgán csak azért, mert anyanyelve Párttal, hogy a vetési csata eredmény- 2278 ha ral.
Kovács János, Benedek Aladár dr.,
magyar volt.
Ugyanakkor a begyűjtés is nagy
nyel végződjék.
Zsók Ambrus, Kisnémet István, Mihály
Végül vádat emelünk az összes ifjak
Magyénk a vetési cíata élén áll, lendülettel és lelkesedéssel folyik. A János, id. Horváth József, Kertész
nevében azért, mert fajgyűlölettel
kukoricát már 100 % ban begyűjtötték,
amit az is igazol, hogy az elért ered
János, Bsnedek Sándor és Kerestély
egymás ellen uszítottak és ezen keresz mény a vetési terv 50 °/o át máris ugyancsak a burgonya és napraforgó
Gyula testvéreink fáradságot nem istűi a mészárszékre vittek bennünket.
meghaladta. A vetési terv 18.750 ha. begyűjtése is eredményesen végződik. merő lelkesedéssel végezték el.
De nemcsak Maniuéknak kell felelni terüietet irányzott elő és ebből az előUgy a vetési kampányban, mint az
E munka során a décsfalvi, csekebűneikért, hanem azon uraknak is, irányzott területből már 9 000 ha. föl- újjáépítési versenyben földmives né
falvi,
etédi, küsmődi és felsőboldogakik a magyarság nevében elárulták a det vetettek be.
pünk nagy megértést tanúsít és lelke
falvi
szervezetek
lelkes munkájukért
magyar népet. Gróf Bethlen és társai
Az őszi vetéshez szükséges vetőma- sedéssel kapcsolódik be az egész a legnagyobb dicséretet és elismerést
megértették egymást a kisebbségi tőr got a földmüvelésügyi minisztérium megye területén az ország gazdasági
érdemlik meg.
vény meghozatalánál is éppen ugy kiutalta, ami a lakosság körében megerősödését biztosító harcba.
Megyei szervezetünk a helyi szervezemint, mikor a bécsi döntést kellett létre nagy megelégedést keltett." Eddig 86
B. M.
teket
felkéri, hogy az elkövetkezendő
hozni és ezen keresztül mind a két nép
vasárnapokon
kiszálló testvéreinket
ifjait a harcterekre ágyutölteléknek
fogadják
szeretettel,
hogy munkája,
vinni.
amely mindig népünk felemelését szolFeleljenek hál a premilitáriáérl és
gálja, eredményes legyen.
a leventeségért is, ami nem volt más, Tudod e, mi lesz november 8-án Î annyit, hogy légy velünk november
Az érző szivek megmozdulása. Miért ? 8 án, szombaton este 8 órai kezdettel
mint a Hitler Jugend hasonmása.
És most, mikor az elszámolás órája Azért, mert boldog vagy akkor, ha rendezendő teaestélyünkön, mely a ti Varga Katalin* emlékünnepre
elérkezett, jogot szerzünk arra is, hogy. gyermekeid haladását bármily szeré szeretetteljes megjelenésetek gyümölkérdőre vonjuk egész nemzetáruiisi nyen, illetve szegényes sorskörülmé csöztetéséből a nagyon rászorult hadi- készül a MNSz nőbizottsága Székelyudvarhelyen. Demokrácia adta szabadpolitikájukért, amit 1944 aug. 23 tói nyek között élettársaddal együtt lát- gondozottaknak melegséget szeretne ságunk ujabb é3 ujabb neveket dob a
juttatni.
mostanáig vittek. Vájjon kinek kell hatod és nem ugy tudja a világ, hogy
felszínre, amelyeknek eddig az ismeTeaestélyünk a Népvédelem nagy- retlenség homályában keilett marad
felelni Balázs Pál, Kálmán Béla és gyermekeid számára nincsen, kihez
más harcosaink meggyilkolásáért, és e szót mondják: édesapám, édesanyám. termében lesz. Szeretettel várunk min- niuk. Ilyen a Varga Katalin neve is,
mely a román és magyar nép szívé
Dj boldognak kell lenned akkor is, denkit.
mindazon sorozatos gazdasági szabó
ben
egyformán él. Ennek a nemes
Az
intéző
bizottság.
tázsért, amit elkövettek! Végül pedig ha egy didergő, vagy talán egy roszlelkű asszonynak példát adó életéből
azon kísérletet sem szabad elfelejteni, szul táplált, szegény hadigondozott sevett jelenetekkel rendez műsoros es— Sport. Az UMTE kézilabda télyi az MNSz helyi nőbizottsága. —
amikor külföldre akartak menekülni, gítségére hivnak. Est teszi most veled
hogy Nagy Ferencékhez hasonlóan és a Hadigondozottak Intéző Bizottsága. csapata Bukarestben 6 : 3 (2 : 2) arány Már jóelőre felhívjuk testvéreink figyelmét enivós emlékünnepélyre. M. E. né.
velük egy asztalnál tudják keverni a Hivunk, de nem kérünk többet, csak ban legyőzte a Viforul Dacia csapatát.

Vádol az ifjúság. Fel

Kacsó Sándor képviselőnk is jelen lesz
a MNSz keddi közgyűlésén

Udvarhely megye a vetési munka élén

Hívnak a hadigondozottak november 8-án

Az UMTE közgyűlése vasárnap d. e. 11 órakor

A november I—7-ig
rendezendő Arlus-hét
műsora
November 1 én, szombaton este 8
órai kezdettel a városi moziteremben
műsoros estély.
,2 án, vasárnap este 8 órai kezdettel a ref. kollégium tornatermébín a
helybeli dalárdák hangversenye.
3 án, hétfőn este 8 órai kezdettel a
kereskedők és kisiparosok gytllése saját
székházukban.
4 én, kedden este 8 órai kezdettel
filmbemutató a moziteremben.
5-én, szerdán este 8 órai kezdettel
műsoros estély a MNSz rendezésében
a moziteremben.
6 án, csütörtökön este 8 órai kezdettel a városháza tanácstermében a
Demokrata Nők műsoros estélye.
7 én, pénteken d. e. fél 11 órakor
nagygyűlés a Szabadság téren. Műsor
után elvonulás a szovjet hősök sirja
előtt. Délután kedvező idő esetén az
OSP rendezésében sportünnepély.

A MNSz _
munkaversenye
A Magyar Népi Szövetség megyei
szervezete versenyre hivja a megye
területén lévő helyi szervezeteinket.
E versenynek 4 alapfeltétele van.
1. Helyi szervezeteink erőteljss be
szervezése és tagjaink munkába állítása : politikai, gazdasági, kulturális és
szövetkezeti életünkre való tevékeny
részvétel utján.
2. Terménymegajánlások elvégzése
és összegyűjtése. Ezzel ugy megyei,
mint központi szervezetünk anyagi támogatását segítjük elő.
3. Tagsági dijaink beszedése és be
szállítása. Ezt helyi szervezeteink a
helyi adottságok alapján végezhetik el.
4. Rendezvények, színdarabok, ünnepélyek rendezése és jövedelmeiknek
elszámolása és beszállítása.
E szép és nemes versenyen minden
helyi szervezetünk vegyen részt.
A verseny határideje 1947 december
31. A szervezetek a határidő lejárta
után legkésőbb 1948 január 5 ig sür
getés bevárása nélkül összefoglaló jelentésüket tegyék meg a verseny alap
ját képező 4 pont szerint.
A helyi szervezetek között azoknak,
amelyek a legjobb munkát végezték,
jutalmat osztanak ki. I. dij. Két érté
kes színdarab. II. d<j. Két értékes
könyv. III. dij. A „Falvak Népe" c. újság
egy évi előfizetése. IV. dij. A „Dolgozó
nő" c. újság egy évi előfizetése.
V. dij. Egy értékes könyv.
A beérkezett jelentéseket egy erre
kiküldött bizottság vizsgálja felül és e
bizottság döntése alapján osztjuk ki a
jutalmakat.
Testvérek ! Előre a nemes versenyrel
Székelyudvarhely, 1947 október 23.
Benedek Sándor, vm. titkár.
^ Deák István, vm. ügyv. elnök.

HÍREK

x Házasság. Csép Klára és Nagy
Sándor ig. tanitó f. hó 25-én házas
ságot kötöttek.
— A Bolyai Tudományegyetem Orvostudományi Karának közlése szerint
Ezelőtt 430 évvel, 1517 október 31-énoktóber 20 tói kezdődőleg mindenki
jelentéktelennek látszó dolog történt: köteles megjelenni a jelenlegi beosz
egy egyetemi tanár, az ágostonrendi tásban megjelölt szigorlati napon és
szerzet rend tagja, dr. Luther Márton időben. Aki eme kötelezettségének nem
kiszögeztetett néhány hit tételt a wit
tembergi vártemplom kapujára. A kis tesz eleget, elégtelen osztályzatot kap.
dologból igen nagy dolog lettes e napot Azok a hallgatók, akik október 19 e
azóta a reformáció emlékünnepének előtt a kiirt szigorlatokon nem jelen
nevezik.
tek meg, uj szigorlati beosztást kapTudjuk, hogy a reformáció az em nak október 19, és november 5. köberi élet minden területére igen jelentős
zött, amely beosztás be nem tartása
hatással volt.
Számára nem volt mindegy, hogy a fentemiitett következményt vonja
műveletlenek, Írástudatlanok e az em maga után. November 5. déli 13 óra
berek, vagy nem. Életszükséglet volt után sz gorlatok^nem tartható*. A be
számára, hogy a Szentírást valóban iratkozások az 1947—48. tanévre okolvassák, a felett valóban gondolkoz
zanak az emberek: ezért kötelezővé telte tóber 25 tői 1947. november 8 ig tar
a népoktatást, minden/elé iskolákat ál tanak. Tandíjmentesség iránti kérvé
nyek csak november 5 ig adhatók be.
litott fel, s uj utakat nyitott a tudo
mányos kutatások minden területén. Az I. éves felvételi vizsga október
Magyarország 30 könyvnyomdájából 29-én reggel 8 órakor kezdődik a ma
29 református kézen volt a XVI. szá
zid második felében. Sok országban rosvásárhelyi orvos udományi kar köz
— igy Romániában is — a nemzeti ponti épületében.
irodalom legelső megmozdulásai a re- — Meghívó. 1947 október hó 29 én
formációnak köszönhetők. Ha ehhez az Ifjumunkás Szövetség székházában
még hozzávesszük a nép saját nyelvén
történő igehirdetést, istentisztelet tar- este 7 órai kezdettel, műsoros estélyt
rendezünk a Szovjet Komszomol ifjútást, könnyen beláthatjuk annak hatá
sál a nyelv és művelődés egész terű ság tiszteletére. Az ünnepélyre az IMSz
leiére is.
megyei bizottsága mindenkit szeretetA demokratikus életformák egyik tel meghív és elvár. A műsor után
legjelentősebb úttörője is a maga ide
jeben éppen a reformáció. Kálvin, tánc. Az IMSz megyei bizottsága.
x Eladó több részre osztható üzletaki Genf egyházának éleiébe beleepi
telte a gyülekezet által választolt pres- berendezés. Mígfelel fűszeresnek, mébiterek munkáját, tudatosan tette — terárusnak, bodegásnak, könyvtáros
Krisztus első egyházának mintájára — nak és mint szárazdeszka butoraszta
ugy az egyházi, mint a világi közigaz
gatás minden terhét egyes emberek he losnak. Továbbá kirakós diszüvegek,
lyett testületek, mégpedig a nep által cégtáblák, üzleti létrák és 3 drb. nagy
valasztott testületek kezebe. Svájc ál láda. Cim: özv. Nagy Ferencné, Kos
lamszervezete, az Északi Auamok suth u. 30.
(Norvegia, Svédország, Finnország,
— Juhmétely elleni szerhez juthatDánia) demokratikus alkotmányai, sot
az Északamertkai Egyesült Államok nak gazdaink. Az EMGE udvaröelymegyei kirendeltségéhez a napokban
legelső, liszta szervtznedtse sem kép
zeihető el a re/ormácio hatasa nélkül. nagyobb mennyiségű »Berbec« juhEraely re/ormactójaban is megfi
métely elleni orvosság fog érkezni
gyeihetjűk ezt az alulról felfelé törő nagyon jutányos árban. Eme kioszhodnast. Hiszen a magyar reformá
torok a nép köréből való, s népük kö tásból csak olyan gazdaköri tagok ré
zött élő emberek, akik a mohácsi vész szesülhetnek, akik tagsági dijukat a f.
rettenetes rombolása után „az újra
évre befizették. A junius >29 én kelt
kezdés vakmerő reményét" hintik bele igazgatóválasztmányi határozat értelnépük szivebe. Erdély földjén termi mében a tagdíj havonta az 5 holdon
meg először a reformáció a vallási
egyenlőség gyümölcseit, — s a refor- aluli gazdáknak 5 lej, 5 holdon felüli
máción at komoly testvéri kezet pró gazdáknak 10 lej. Kéri a kirendeltség
bál nyújtani Erdély magyarsága a a gazdaköri vezetőségeket, hogy a
vele együttélő románság feté is.
Berbec-igénylés összeírásánál mind
A nép felé forduló uj világrend járt a félévi tagsági dijat is minden
előtt ezért nem lehet közömbös a re
igénylőtől beszedni és az igénylés beformáció napja ma, 430 esztendő
adásánál a kirendeltség pénztárába beután sem.
K. J. dr.
fizetni szíveskedjenek.

Október 31

A különleges házbéradó befizetési kötelezettségének határidejét november 26 ig
meghosszabbították.

-r- Felhívás. A Megyei Szaktanács
felhívja a város területén levő összes
háztartási alkalmazottakat tartó munkaadókat, hogy kötelesek minden kedden este fél 8 órától 10 óráig tartó
szakszervezeti gyűlésre alkalmazottai
kat elengedni. Figyelmeztetjük a munkaadókat, hogy amennyiben alkalma
zottaiknak gyűlésbe járását megakadályozzák, tőlük az alkalmazott-tartás
jogát megvonják. Egyben figyelmez
tétjük a munkaadókat, hogy a gyűlések minden alkalommal pontosan fél
8 órakor kezdődnek és pontosan 10
órakor végződnek. A gyűlésen való
— A partizán-nö című szovjet filmet megjelenést minden alkalommal hiva
fogja bemutatni a Royal mozgókép talos bélyegzővel ellátott igazolványszínház kedden este 6 és 8 órai és nyal igazoljuk. Figyelmeztetjük a mun
csütörtökön este 8 órai előadásban. A kaadókat, hogy alkalmazottaik mun
film páratlan élményeket és tanulsá kakönyvét f Uétlenül rendezzék el, mert
gokat rejt magában. A város minden azt nov. 1 után a munkakamara szilakosa és az iskolák összes tanulói gorúan ellenőrzi s aki munkakönyv
nézzék meg, hogy afilm tanulságaiból nélkül alkalmazottat tart, 5000 lejtől
erőt merítsenek a nép szabadságáért, 10.000 lejig terjedő pénzbüntetésben
résztaül.
felemelkedéséért folyó küzdelemhez.

A közbirtokosságok
figyelmébe
Nyomatékosan felhívjuk a közbirtokosságok vezetőinek figyelmét, hogy a
MNSz kereteiben működő jogvévő
iroda a folyamatban levő földadókiróvásokkal kapcsolatosan a VI. számú
körlevélben részletes tájékoztatást és
utasítást adott ki.
Tekintettel a körlevélben közöltek
fontosságára, miután azokat posta ut
ján küldötték szót, felhívjuk a figyel
met arra, hogy amennyiben a kézbí
sités késedelmet szenvedne, érdeklőd
jenek utána, vagy legsürgősebben ke
ressék fel a jogvédő irodát, hogy az
esetleg elkallódott példány helyett, más
példányt vegyenek át, mert határidő,
höz kötött teendőkről (fellebbezésről)
is van szó.

Ujabban leleplezett
feketézők
Gazdasági ellenőrző szerveink a kapott értesülések alapján, házkutatást
tar ottak Botskor Zsigmond székelyudvarhelyi vaskereskedőnél, ahol 90
tétel árut fedeztek fel, mely áruk nem
voltak bejelentve.
A be nem jelentett áruk ér éke meghaladja a fél millió lejt. Gazdasági ellenőrző szervek letartóztattak öt egyént,
akik élelmiszert akartak feketeáron
Bukarestbe szállítani. A letartóztató!
taknál találtak 20 kg. vajat, 8 kg. tejfelt,
24 kg. túrót, 27 kg. hust és egyéb
élelmiszert.
Móga Géza, a dobói tejszövetkezet
pénztárnoka Bartos Juliannával Brassóba eladásra 25 kg. préselt vajat
küldött, amelyet a beszolgáltatás! kötelezettség elől vont el. Az elkobzott
árut a Népvédelem kantinjai között
osztották szét.
A gazdasági ellenőrző hivatal főnöke
Simion Pávelnek a kezdeményezésére
az elkobzott vajból egy mennyiséget
a város két szegényházában élő öregek között osztottak szét, egyben
meglátogatva a két szegényházat

Termelőszövetkezet
Bözödön
Bözöd község szorgalmas népe szal
mafonatu cikkek szervezett előállítása
és értékesítése céljából október 23 án
termelőszövetkezet alakítására gyűlt
össze.
Az alakuló gyűlést Péter Öd3n lelkébz vezette, mint korelnök. Ferenczy
Mózes federale-ellenőr lebilincselő szavakkal ismertette a szövetkezeti eszmét, amely az anyagiak tekintetében
elérhető biztosabb és nagyobb jövede
lem mellett hivatva van kifejleszteni a
lelkekben a közösségi érzést, s ezen
belül az egymás iránti megbecsülést
és bizalmat. Festő Péter, MNSz gaz
dasági felelős a szalmafonatnak ízléses
és célszerű voltában annak nagy kelendőségét jósolta, ha szövetkezeti
alapon, egyesülve igyekszik Bözöd
népe a nagyobb arányok és a tovább
fejlesztés felé.
Az egybegyűltek kimondták a termelőszövetkezetben való tömörülés
szükségességét és azt 117 taggal
meg is alakították, majd megválasztották az igazgatóságot és a felügyelő
bizottságot.
Nem tudjuk ez egyszerű szövetkezeti alakulásban rejlő szép példát olyan
nyomatékkal állítani ama községeink
elé, amelyek hasonló népies háziipari
termékek előállításával szervezetlenül
eddig is foglalkoztak, vagy azzal foglalkozni megvannak a szükséges előfeltételeik. A szövetkezeti szellem nagy
nevelő hatásán kívül, a demokratikus
törvények is igen jelentős kedvezményeket biztosítanak az értékesítés, adózás terén, s minden olyan más téren,
melyeket egyénileg mindenki nélaü
lözni kénytelen.
H.
x Karikahajós Singer varrógép s
más bútordarabok eladók. Jókai u. 11.
x Eladó sürgősen Homoródfürdőn
1600 öl szántó, "Cim : Bucureşi, Str.
Komulus 45. Scobaiu.
x Gőzgépet, 25 lóerőst elcserélnék
25 ön felüli lóerős szén , vagy fagázmotorral. Érdeklődni lehet Fülöp-testvéreknél az Atyha melletti aicsói malomnál.
1—3
x Keresek megvételre modern, sötét
hálóberendezést, egy mély gyerekkocsit, egy sötét furniros 4 vagy 3
ajtós ruhás, esetleg kombinált szekrényt. Cim a kiadóban.
1—2
x Slnger karikahajós varrógép, kitűnő karban eladó. Sient Imre utca
16, földszint.

