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Éljen a Román Népi Köztársaság és a Szovjetunió nepeinek örök barátsága!
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A Maqyar Népi Szövetség
udvarhelymegyei hetilapja

Megjelenik minden kedden reggel
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Szerkesztőség és kiadóhivatal:
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Demokratikus politikai szerveugyanakkor vannak erényei is.
zeteink irányelvei, célkitűzései a
Nagy ut áll a hátunk mögött. Ezt
demokratikus sajtóban tükröződaz utat a Magyar Népi Szövetség
sává a mindenkori politikai hahetnek többé a volt nagybirtokosok,
nek vissza. A politikai küzdelmek,
demokratikus fegyvertársaival etalomnak, míg végül a fasizmusakik a föld uj birtokosaival szema társadalmi rendszerek tisztulási
gyütt szabta ki. Úgyszintén küznak lett a szócsöve, amely ugy
ben állanak Ennek véget vetettdelmes
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Romániále és bonlakoznak ki. Demokramögött, melyeken keresztül elércikkíróit egymás után vetette ban
a is. A sajtószabadság tehát
tikus szervezeteink és pártjaink
tünk idáig Munkánkról. hibáinkha nem a fasizmus abban áll, hogy a nép igazi ér-ról és sikereinkről sajtónk tanúspolitikai erejüknek legnagyobbbörtönbe,
réhangján szólaltak meg.
dekeit képviselő pártok és szerve
szét a sajtóra fordítják Állandó
kodik. A romániai magyarság
figyelemmel vizsgálják es bírál-Milyen más a helyzet ma. Azetek a lapjaikban, a múlttal haerejéről és gyengeségéről szintén
tározott ellentétben a dolgozósajtónk
nép
ják, hogy a megjelent cikkek hafasizmus eldöltével a sajtó szaad számot. A demokrácia
tározott irányt, tiszta és járható
baddá vált, de nem olyan érte- érdekeit juttatják kifejezésre. megvalósításában, az együttélő néutat mutassanak népünknek lemben,
dehogy most bárki bármit Romániai magyarságunk a sajtó
pekkel való baráti viszony megmokratikus társadalmi rendszeírhat, hogy a szabadosság háta
szabadságát annyival is inkább
erősítésében a sajtónak kulcsszerünk megerősítésében és kiépítémögött megbújhassanak az álarnagyra becsüli, mivel felszabadurepe jut. Ez a mai sajtó elüt a
sében.
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és eleven kapcsolatban él a néppel.
gazdasági érdekek szócsövévé válTudjuk, hogy sajtónknak vanDeák István.
Az a munka, amely a demokrácia
jék Népellenes sajtit nem teremtnak gyengeségei és nehézségei, de
felépítését, a fasiszta maradványok kiküszöbölését és a reakció
teljes felszámolását szolgálja, na300 gyermek kap naponta
gyon felelősségteljes. A sajtó a
népnek minden megnyilatkozását,
tejet Székelyudvarhelyen
minden követelését felméri, kiháSzervezeti munkánk fokozása, tö- teinkben érvényre juttassák és népi
•
* i
mozza a néphangulat köréből megeink
és
politikai felvilágosítása és a politikánkba reakciós magokat ves
Az Oisíágos Gyermekvédelmi Bireakcióval szembeni megerősítése meg
senek el. .
ezeket a nép érdekeinek megfelezottság udvarhelymegyei szervezete
lően helyes összefüggésben adjaköveteli, hogy a helyi szervezeteink
A próbaidő lejárt. Mint országos már megindulása — febr. 1 — óta kovezetőségét á szervezzük Meg a»ad
moly eredményeket ért el. A városban 2
központunk is megállspi ott», a MNSz
-vissza újra a népnek.
nak nálunk is olyanok, nt>w még ma nek a dogozó föídmivesség, a nun
tejkonyhán 300 gyermek kap naponta
Téved, aki azt hiszi, hogy a is a tőkés rendszerhez húznak és a kásség és a haladószellemü értelmiség egyszer tejei, a szoptatós es ierhes
nagytőke szabad gazcál odósi 'ehe ő- szervezetévé Mell válnia a rrost meg
anyák hetenként eíclmiszercsomagot
sajtó szerepe azzal véget ér, hogy
ségeit akarják és akik még ma is bi- inditott tiszt újításokon keresztül. Szer- kapnak.
megírták, ellenőrizték és kinyozakodnak a demokráciát liberálisan vezetünk nem a régi rendszer Síelle
Az országos központ már eddig is
matták a lapot Nem A hatásafélreértelmező nagytőkésekben.
mében munkálkodik, hanem egy uj hagy mennyiségű élelmiszert bocsátott
csak azután következik, amikor az
a tnegye n-ndclkezésére. Román várEz a reakciós aknamunka a közön- szociálista társ*daiom felépítésén, me
olvasó közönség a maga életét bösség
és
álarca alatt egyes helyi szer- lyet a dolgozó nép magának épit fel megye 13000 kg kukoricát küldött a
és melyben az övé a felelősség és a Gyermekvédelmi Bizottságnak. A mevezeteknél is észlelhető.
problémáit látja viszont napról
gyei gyüj'és is szép eredménnyel véghatalom.
napra az újságban Ekkor bíráljaAz 1946 év őszén történt váíasztástdött: 73 359 lej és 11 696 bg. élelzok
után
szervezeteinkbe
és
azoknak
Deák
István.
el és derül ki, hogy megállta• e a hemiszer g\ üit össze.
veze'őségeibe
sok helyen olyan elemek
az
lyét a sajtó. Tudnunk kell, hogy
.furakodtak be, akik függönynek haszolvasó a legnagyobb, legtürelmetlenálták a Magyar Népi Szövetséget. M
nebb és le'gbizalmatlanabb bíráló,
jóhiszeműen, hogy lehetőséget adjunk
javulásuk bebizonyítására, engedtük,
ismerve az olvasó közönség múlthogy résztvegyenek épiő munkánkban
beli közmondasszerü vélekedését,
Rövid idö választ el az Egységes Munkáspárt első kongresszusától.
és országunk újjáépítésében. Közben
hogy az újság hazudik. Ez a vérájöttünk
A
k munkás kiküldöttek az egész országban szedelőzködnek, utazásra
arra, hogy ezek a ft)ggön>
lemény a múltban áltálában igaz
készen állnak Minden dolgozó érzi és tudja, hogy nbgy történelmi pillanat
mögött tovább akaiták folytatni meg
is helytálló volt, mert a magánnezdett bomlasztó munkájukat. Eddig következik, mely nem csak a romániai munkásmozgalomban, hanem a
nem voltunk eléggé következetesek és román népi köztársaság életében is sorsdöntő esemény.
kézen lévő lapok vagy egy pénzfigyelmesek az alattomosan sutiogók
csoportot, vagy egy üzleti vállal
A világ szeme ma országunkra tekint, ahonnan a szabadságszerető
kai szemben.
kozást, vagy hatalmas gazdasági
népek, a haledó emberiség s különösen a szervezett munkásság útmuérdekcsoportokat, vagy a nagy De ma már ott tartunk, hogy aki tatást vár.
nem áll a haladó demokrácia politikai
banktőke vagy pedig a nagybirA kéi munkáspárt ideológiai és szervezeti téren való egyesülése törirányvonala mellé, annak nincs mi'
tokosok politikai pártjait szolgálténelmi szükségszerűség, ; sőt történelmi parancs, mert az egy pártba töKeresnie a vezetőségben, de még t
ták. A lapok a népi törekvéseket
mörült muDkásseg, a munkásmozgalom élcsapata határozottabban és bizcsak latszolag szolgálták ki,MNSz
de ben sem. Sok helyen a falu tosabban tudja megvalósítani azokat a feladat kat, amelyeket az egész
nagy gazdái kaparintották kezükbe a
valójában üzleti érdtkekre voltak
dolgoíó nép éidekében atörténelmi fejlődés parancsszerüen ir elő számára.
MNSz vezetőségét, kihesznélva becsüfelepitve és szabad vasari tárgyat
Amikor 1903 ben LENIN mígteremtette azt a pártot, melyet a muntes magyar tömegeink politikai tájéképeztek a politikai piacon. Ezlt a
kásmozgalom
uj tipusu pártjának, leninista pártnak is neveznek, — azt
kozatlanságát és beléjük helyezett bi
sajtó nem volt szabad. A sajtó
mondotta,
hogy
a marxista párt: a munkásmozgalom egyesitése a szociáis munkása, az újságíró rabja zalmát. Az ilyen helyeken szerveze- 1 izmussal.
teink eddig végzett munkájának lenvolt a különböző elnyomó gazdaA kongresszusra induló kiküldötteknek ezzel a jelszóval kivánunk jó
dülete
sagi érdekeknek, politikai rendsze lecsökkent, vagy teljesen meg munkásságot
Nagy történelmi feladat teljesítése hárul reájuk, egyesitik a
szűnt. Nekik nem az volt az érdekük,
üknek. így valt munkájában tármunkásmozgalmat a szociáiizmussal.
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A MNSz tisztújító közgyűlései
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hogy a MNSz erősödjék, hanem az,
hogy közönbösségüket, melynek tehe
tetlenségi színezetet adtak, szetveze
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Megválasztották az Egy- Ünnepélyesen helyezték közös sírba az Udvar- Jakab János képviselő
és Tódor János
séges Munkáspárt udvarhelymegyében elesett szovjet-hösöket
országos végrehajtó bizottsági tag:
; helymegyei bizottságát.
jelenlétében nagygyűlést tartott
búcsúzott el a hősöktől.
Székelyudvarhelyen nagy lelkesedéssel választották meg az Egységes Munkáspárt megyei bizottságát.
A választáson résztvsttek a megyei
vegyesbizottság delegáltjai.
A központi bizottság részéről Cuedan
Petre vett részt.
Elekes Antal megyei vegyesbizottsági tag megnyitója után Keintzel József a megyei vegyesbizottság munkáját ismerteti a megalakulástól a mai
n8pig.
Keintzel Jizsef beszámolója után
Cuedan Petre közponii bizottsági tag
ismertette a Munkásegység-P>ont harsát 1944 tői egész addig a pillanatig,
amig megalakítható lett az Egységes
Munkáspárt.
— Az Egységes Munkáspárt kebílében vasfegyelemnes kell lennie és
éberségnek. Ezt kell szem előtt tarta
nia a megyei bizottságnak — mondotta többek között Cuedan Petre.
Ezután az uj megyei bizottság tagjainak megválasztása következett, aki
ket külön külön személyenként is nagy
lelkesedéssel fogadtak.
Az újonnan megválasztott megyei
bizottság névsora a következő : Csiky
F. János, Elekes Antal, Csog Mihály,
Kiss Lőrinc, Demeter Sándor, Keintzel
József, Szuflánszky József, Sorbán
Géza, Kadácsy Mária, Bleier Bella,
Vajna Albert, Pásztor Tibor, Hirsch
Emil, Lőrincz Mátyás, Bakó Erzsébet,
Szilágyi Ignác, Bokor Mózes, Mihály
József, Kozsonyi Antal, Szakács Mi
hály, Menyhárt István.
Miután Cuedan Petre még hang
súlyozta, hogy milyen felelősségteljes
munka vár a megválasztottakra, Szuflánszky József, Ágoston Sándor, Hor
váthné Szőcs Vilma hozzászólásai következtek. Majd Gottesmann László az
értelmiség nevében üdvözölte az uj
bizottsági tagokat. Mihály József a
szentkeresztbányai munkásság, Szász
Gergely ped ga parajdi sóbánya mun
kásái nevében köszöntötte őket.
A gyűlés lelkes hangulatban, az
Intemácionálé elénefrlésévl ér» véget.

Hatalmas tömeg kisérte örök nyugovóra az Udvarhely vármegyében elesett
szovjet hősöket.
Már a -koradé'utánl órádban nagy
tömeg gyűlt össze a kihantolás helvén.
Ez a tömeg végeláthatatlan sorban
vonult a több, mint ké> kilométernyi
útvonalon a temetés helye felé Ugy
az intézmények, mint a szervezetek,
Pártok és a hadsereg teljes számban
képviseltették magukat a gyászün
népségén.
A nyitott simái, a volt Ugrón kas
tély kertjében, először az egyházak
képviselői fejezték ki hálájukat az el
esett szovjet hősök iránt, akis a népek
békéjéért áldozták életünlt.
A román egyházak nevében Popa
Ion ort. lelkész, a magyar egyházak
részéről Dukát r. kath. lelkész méltatta
a hősök emlékét. Szilágyi I*nác megye
főnök Ígéretet tett a hősök sírjánál,
hogy az ő vérük árán megszerzett
szabadságot, ha kell, életünk árán is
megvédjük. Pleşaianu A. ezredes helyőrségparancsno» a hadsereg nevében

Ami késik, nem múlik

Udvarhely megyei szervezetünk megyei intézőbizottsága a február 3-án
tartott gyűlésén tárgyalta le ama nép
és szervezet ellenes tagjamak ügyé',
akiknek kizárását a helyi szervezetek
intézőbizottságai javasolták.
Eíek a mai társadalom szégyenfoltjai, de egyúttal kizárásukon ke
resztül a társadalom kiközösiiettjei is.
A megyei intézőbizottság mégfontolta
és megvitatta ama súlyos és terhelő
adatokat, amelyek feltétlenül szüksó
gessé tették, hogy Magyar Nspi Szövetségünket, mely a demokratikus ma
gyarság nagy családja, megtisztítsuk
azoktól az elemektől, akik még ma
sem illeszkedtek bele demokratikus
társadalmi rendszerünk épitő munká
jába, hanem igyekeznek a fejlődést
gáncsolni.
Fel kell hivnunk a figyelmet arra is,
hogy értelmiségiekről van szó. Akkor,
amikor értelmiségi rétegünk, az aláb
bi'khoz hasonló kevés kivételével, be

lekapcsolódott szívvel-lélekkel a fejlő
dés és épités korszakába — akadnak
olyanok is, akik fekélyei társadalmunk
nak, ahelyett, hogy annak a zászló
vivői lettek volna. Ezek a reakció
gyáva, alattomos bérencei.
A megyei intézőbizottság leoperálta
a társadalom eme fekélyeit. Az elő
terjesztett indokok alipján szerveze
tünkből a következőket zárta ki: G4s
pár Sámuel bardoci református papot,
aki a terménybeszolgáltatás és cséplés
alkalmával szabotálta a kormány in
tézkedéseit, Gáspár Sámuelné, Incze
Zsófia tanítónőt, ki magatartásával és
munkájávál tönkretette a MNSz helyi
szervezetének ifjúsági csortiát, női szer
vezetünk munkáját megakadályozta,
özv. Dobai Istvánná székelyudvarhelyi
likos malomtulajdonosnőt, mivel ma
gatartásával szembe helyezkedett szö
vétségünk előhaladásával. Nevezettek
szakszervezeteit a MNSz elnöksége
értesítette a kizárásról

Újjáalakultak a MNSz szakbizottságai

Január 31 én érkezett városunkba
a MNSz országos központjától Gál Kál
mán országos gazdasági felelős és
Szabó Domo-os országos szervező.
Mindketten szervezeti kérdéseink meg
beszélése és a munka kiszélesítése
ügvében jöttek.
J-inuár 31 én este Gál Kálmán a
megyei
és g^zda^ági bízott
A Magyar Népi Szövetség várme- ság előttvégrehajtó
ismertette a MNSz megyei
gyei szervezete f. hó 10-én néma bált gazdasági bizottságának uj*bb felada
rendez. A néma bál csak jelkép, tánc tait, amelyek által megyénk kisemberei
és bor nélkül akarja szolgálni a Ma és kisiparosai jobban bekapcsolódhas
gyár Népi Szövetség anyagi támoga- sanak a mai fejlődő és előrehaladó
élet munkálataiba és az ország ujjá
tását és meg akarja mutatni, hogy építésébe. Ismertette a m e g y e iparosi
a MNSz rendezvényei során a dolgo tásának fontosságát, melynek érdekézók filléreiből semmi sem megy az ben a bizottságnak hathatós munkát
egyéni élvezetek szolgálatára, a ma kell kifejtenie Vasúthálózatunk kibő
vitése céljából szin én erőteljes moz
gyarság szervezetének megerősítését galmat kell indítani, hogy népünk itt
szolgálja. Ebből a kötelességből ki is segítségére legyen az érdekét szol
kell vennie a részét minden demok gáló újjáépítésnél».
ratikusan gondolkozó magyarnak, aki
Szabó Domokos orsz. szervező a
szervezetünk munkáját támogatni február 3 án megtartott vármegyei
akarja. A MNSz támogatása a demok- intézőbizottsági gyűlésen adott kimerítő felvilágosításokat a megyei szer
rácia támogatását és megerősítését vezeti élet fellendítése érdekében. Hangjelenti. Felhívjuk a város minden dol súlyozta, hogy egy szervezet csak ak
gozóját, hogy szeretettel fogadja a kor tud tökétetes munkát végezni, ha
néma bál tiszteletjegyét vivő utcafe a szakbizottságok felelősei és tagjai
önzetlen, odaadó munkával támogat
lelősöket és minél nagyobb anyagi ják a szervezetet. Te*intettel arra, hogy
támogatásával adja tanúbizonyságát megyei szervezetünk szakbizottságai
annak, hogy a demokrácia építéséből nincsenek teljesen kiépítve, Szabó Domokos javaslatára azint. biz.elhatározta
tevékenyen veszi ki a részét.

A Magyar Népi Szövetség
néma bálja.

Vajna Albert az Egységes Munkás
párt nevében beszélve, rámutatott arra,
hogy miért kellett ezeknen a hősök
nek meghalniok és fogadalmat tett a
munkásosztály nevében annak a sza
badságnak a megvédésére, amelyért
itt megyénkben is számos szovjetka
tonának kellett meghalnia. ,
Hor váthné SÍŐCS Vilma az Egysé
ges Női Szervezet nevében mondott
búcsúztatót, kiemelve azt, hogy a
szovjet hősi-halottak között ma adó
zunk a hősi halált halt szovjet nők
emlékének is, akik mint katonák át
doztá* életüket a szovjethaza és a
népek szabadságáért. '
Ádám Jizsef az ifjúság nevében fe
jezte ki, hogy ezt a szabadságot, bár
kik akarnák is elrabolni tőlünkv nem
engedjük és megvédjük.
A gyászbeszédek, búcsúztatók után
a S'ovjethimnuszt játszotta a szak
szervezetek fuvószenekara, majd a
diszzázad háromszoros sortüze után a
gyászünnepély befejeződött. ,

a szakbizottságok \ megalakítását, illetve azok kibővítését. Az intézőbizottság ennek alapján a következő szak
bizottsági felelősöket választotta meg :
megyei szervező felelős Jakab László,
gazdasági felelős Téli Laios, pénzügyi
felelős Szőcs Géza, sajtó- és propa
ganda felelős Deák István, népnevelési
felelős Mihály János, tanügyi felelős
Zsók Ambrus, ifjúsági felelős Biró Béla,
jogügyi felelős Kocsis János dr.
A szakbizottságok kidolgozták egy
havi munkatervüket, melynek megva
lósitása érdekében a szakbizottságok
elvégzik a kibővítési munkálatokat.
Szabó Domokos országos szervező
a gyűlésen végül felhívta a szakbizott
ságokat, hogy rendszeres, odaadó mun
kájukkai és minden igyekezetükkel
hassanák oda, hogy szervezetünkben
életerős munka induljon meg, amely
népünk felemelését fogja biztosítani.
Benedek Sándor.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
Az érdeklődők tudomására hozza
a posta igazgatósága, hogy febr. 15én versenypályázatot tart 33 vidéki
postakézbesitő állásra, melyekből 5
hely a megyeszékhely részére van
fenntartva.
A pályázóknak lóval és kocsival
kell rendelkezniük.
Részletes felvilágosítást ad a szé
kelyudvarhelyi postaigazgatóság.

Székelyudvarhely

kisiparossága.

Lelkes hangulatu nagygyűlésen ismertették az előadók a politikai eseményeket • ós a kisipirosokat érintő
kérdéseket.
Luka László pSnzüíyminiszter intézkedései ismertetése nagy megnyugvást keltett a kisiparosokban*
Ugy Jakab J inos képviselő, mint
Tódor János rámutatott annak a nagy
változásnak jelentőségére, mely orszá
gunk életében történi ós amelynek
ered nényeit napról napra érezheti* Kis iparos link is.
Miután az előadók a feltett kérdésekre érdemleges választ adtak, a
nagygyűlés a Kormány és a népköztársaság éltetésével fejeződött be.

LAPSZEIHELVÉNY
Szövetségi szerződések biztoíitják a
külföldi beavatkozás elhárítását, gaz
disági fejlődésünket s népein* nemzeti függetlenségének és szabadságának megvédését. Ezen szerződések
alapját Képezi a barái kapcsolatok
további kimélyitóse politikai és gazdasági vonatkozásban egyaránt. A
roman magyar baráti és kölcsönös
segélynyújtási szerződés aláírása alkalmával Groza minisztérelnök kijelen
tette, hogy:
román és a magyar
nép együtt épiti fel az uj, igazságosabb társadaimatc.
Az angol és amerikai nép szakszervezeti csoportjain keresztül követeli kormányuktól görögországi politikájának megváltoztatását. Az angol
kommunista párt drámai felhívással
fordult a néphez.
Bulgáriában Egységes Munkáspárt
alakult. A S .ocial-Demokrata Part legfelsőbb tanacsa egybehangzó határozati javaslatot fogadott el, amelybea
kérték a bolgár Kommunista párttal
való egyesülést. Hangsúlyozták, hogy
bolgár szociál demokrata párt határozottan a bi*e, demokrácia és a szociálizmus táborához csatlakozik, amely
eszméknek egyetlen vezére és hirde
tője a munkásság élcsapata, a kommunista párt
•
A munxásság és nép akaratának
egységes fellépése következtében inog
naK a francia, spanyol, olasz és öszszes imperialista Kormányon, amelyek
légtornász mutatványoKkal, p o li t i k a i
manőverekkel ülnek a nép nyakán
Moszkvában megbeszélések folynak
Molotov, Groza Pater és Pauker Anna
között kormányunk és országunk még
hathatósabb támogatása órdekóben.
Súlyos visszaélésekért letartóztatták
és eiitélrék a kolozsvári Viktória szövetkezet két igazgatóját és három tisztviselőjét. A GESz az egész ország területén egyet akar : törvénytiszteletet
és becsületes munkát, kizárólag a nép
érdekében.
Az egységes női' szerveze be tömörült asszonyaink munkája példaadó
politikai, kul.urális és gazdasági vonatkozásban egvaránt Szekelyudvarhely város ós Udvarhely megye tertletén az egységes női szervezet olyan
munkát fejt ki, amely például szolgálhat országunk bármely megyéjének.
Szabotázs és uszítás miatt magyar
és roman reakciós p pokat tartóztattak le M-ro^m-Bvében.
— Közbirtokosságok figyelmebe. A
MNSz közbirtokossági jógvódő iroda
felhívja a közbirtokossági vezetők tigvelmót arra, hogy a Szabadság kö
vetkező számát kísérjék figyelemmel,
mert abban az adóra vonatkozó fontos tájékoztatást közöl.
x EladO haz Tábor utca 58 sz alatt.
Érdeklődni lehet Kossutn-u. 55 sz. alatt.
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SZÖVETKEZETI-OSZTÁLY
Felhívás!

Szuton akarjuk felhívni szövetkezeíeink vezetőinek figyelmét az 1947.
december 29 én közzétett 344 es törvényre, amely a következő adóeltitkoási eseteket minősiti szabotázs cselek
ményeknek :
I. — A törvény 30 §-a alapján a
kereskedelmi adó fizetésére kötelezett
kereskedők, kereskedelmi vállalatok,
tehát szövetkezeteink is, amennyiben
az évi adóköteles jövedelmük az
500000 lejt meghaladja, szabotázs
bűntettét követik el és a törvényszabta
büntetésen kivül 5—«20 évig terjedő
kényszermunkával és 100 000 lej pénzbüntetéssel büntetendők, ha:
a) a törvényszabta üzleti könyveket
nem vezetik, továbbá, ha a könyvelés
alapjául szolgáló bizonylatokat nem
őrzik meg,
b) ha az üzleti könyveikbe nem veaetik be az összes üzleti eseményeket,
vagy, ha a valóságnak meg nem felelő
adatokat könyvelnek el.
c) ha a tör vény szabta üzleti könyveiket, vagy .pedig igazoló okmányaikat
elveszitik, kivételt képez azon eset,
amikor az ügyészség megállapítása
szerint ezeknek elvesztése igazolást
nyert.
d) A valóságnak meg nem felelő
(fiktív) számlák kiadása vagy elfogadása. Ez mindenkeppen szabotázs
cselekményt képez,
e) ha egy pénzügyi évben 100.000
leje meghaladó adó és illeték eltitko
lást követ el az adózó.
II. — Szabotázs vétségét követik el
azon fdózók is:
a) akik a pénzügyi törvényben előirt
adóvallomásokban a valóságnak meg
aem felelő adatokat irnak be és ez
által az államot megkárosítják.
b) azok a munkaadók vagy forgalmi
és exceptionális adót fizetni tartdzó
adó alanyok, akik az alkalmazottaktól
visszatartott adókat, vagy a felektől
bevételezett forgalmi adót és excep
lionális adókat a törvényszabta határidőn belül nem fizetik be a kincstárnak.
4
A fenti büntetéseket egyéni cégek
aél a cégtulajdonos, vállalatoknál és
szövetkezeteknél az igazgatóság által
megbízott felelős vezető személy kell,
hogy viselje.
Ugyancsak egyetemlegesen' felelős
a büntetésekért, amennyiben azok
könyvelési tételekre vonatkoznak, tehát
az a) b) és c) tételek alatti esetekben,
a szövetkezet könyvelője is.
A fentiekkel kapcsolatosan "az aláb
Diákra hivjuk fel szövetkezeteink fi.
gyeimét:
Az üzleti könyvek a legpontosabban
napról napra vezetendők és ahol esetleg hátrálékos könyvelési anyag van,
az a legsürgősebben felkönyvelendő.
A kötelező üzleti könyveknek ugy
•a bírósági láttamozással, mint a szük/

zeti uton lehet szervezni, mert a nyersanyagot nagy területről kis tételekben
közvetlenül
a termelőtől kell beszeséges bélyegilletékkel el kell látva len
rezni
(gyűjteni),
amihez központilag
ni ük.'
egységesen
irányított
szervezetre van
Kötelező könyvek : a napló, főkönyv,
szükség
és
erre
alkalmasabb,
mint a
leltárkönyv, üzletrészkönyv, az igazszövetkezeti hálózat nincsen. E mellett
gatósági és közgyűlési jegyzőkönyvek.
igen fontos tényező az is, hogy a szöA könyvelési okmányokat és könyvetkezeti formában működő tejgyüjtőveket 10 évig köteles > szövetkezet
és fölözd állomások közvetlenül a termegőrizni.
melő felügyelete alatt állanak, ezek
Afizetésekutáni adót az'elkészített
vezetősége a termelő gazdák érdekeit
fizetési listák (stat) alapján legkésőbb
képviseli és igy maga a termelő ela következő hón«p 10 ig be kell fizetni.
lenőrizheti egyik legjelentősebb terméAzonban a vállalatnak az esedékes
kének, a tejnek kezelését, értékesítését,
adó 80 százalékával egyenlő előleget
nem lévén kitéve mindenféle alkalmi
még a hó 3 ig már letétbe kell hetejes és spekuláns megbízhatatlansályeznie az adóhivatalnál azon esetben,
Fenti cim alatt tejszövetkezeteink gának. Ugyanakkor a tejszövetkezetek
ha a fizetési listák még nem készül- részéra külön rovatot nyitunk, amely
tulajdonát képező központi modern
tek el.
ben mind a Federále, mind a székely- feldolgozó üzem biztosítja az egységes
N
A forgalini, vagy exceptionális adó, keresztúri Transsylvania vajgyár ré- irányítást, a minőségi termelést és a
melyet borderó alapján kellfizetni,fél széről közlünk minden időszerű ren- legelőnyösebb értékesitést.
havonként az adóhivatalhoz befize- deletet, felszínen tartunk minden köz
Tejszövetkezeteinknek teljes felkétendő. Mégpedig az 1—15-e között érdekű tejgazdasági kérdést és meg
szültséggel készen kell állaniuk az uj
befolyt tételek után az adó befizetése adjuk tejszövetkezeteinknek és a ter
feladatok megoldására és e feladatok
legkésőbb 20 ig, mig a 15—31 e kö- melőknek a szükséges tejgazdasági megoldásában igen nagy segítséget
zötti tételek után a következő hónap nevelést és továbbképzést.
kapnak központi szervezeteinktől, ameMegyénk egyik legfejlettebb gazda- lyek — mint Federálénk — biztosít5 ig kell megtörténjék.
Azért hivjuk fel szövetkezeteink fi- sági ágazata a tejgazdaság és egyben ják e szövetkezeti hálózat jogi, szergyelmét ujabban mindezekre, mivel a a lakosság egyik legjelentősebb jöve- vezeti és erkölcsi érdekvédelmét és —
legtöbb helyen ezen ügyeket hanya- delmi forrása. Federálénk tudatában mint a Transsylvania vajgyár — techgolták és most, amikor az ellenőrző van e gazdasági ágazat rendkívüli nikai és értékesítési feladataik könyhatóságok az ügyet szigorúan veszik, fontosságának és a Transsylvania vaj- nyitését.
gyérral karöltve, mindent megtesz a
Súlyos büntetésekbe fognak esni.
Téjszövetkezeti rovatunk hetenként
tejszövetkezeti hálózat érdekeinek vé. napirenden tart minden időszerű tejAz adóbevallásokkal kapcsolatosan delmében és a hálózat további kifej- gazdasági kérdést és közlemények
közöljük szövetkezeteinkkel, hogy ugy lesztésének érdekében. Ugyanennek a alakjában továbbit minden hivatalos
a kereskedelmi adó bevallásokat, mint célnak szolgálatában áll állandó Nej- rendelkezést. A Transsylvania vajgyáraz adózási lakhely bejelentéseket jan. szövetkezeti rovatunk is.
ral egyetértésben felhívjuk tejszövetTejszövetkezeteinkre a közeljövőben kezeteink figyelmét, hogy kisérjék gon31 én összes szövetkezeteink nevében
rendkívül nagy feladatok várnak. A há- dosan figyelemmel rovatunkat.
beadtuk.
Azonban felhívjuk az ingatlannal ború pusztításai és a szárazságok köTekonczia András.
(ház vagy telek) rendelkező szövetke- vetkeztében előállott óriási élelmiszérzeteinket, hogy a pénzügvigazgatóság- és főleg tejtermékhiány teljesen szétzülleszlette és demoralizálta az utóbbi
hoz illetékegyenérték (impozit echiva
lent) adóbevallásokat nyújtsanak be idfíben ezt a gazdasági ágazatot, mert
A 130. számú 1948. január 5 i mifebruár hó 28 ig, mivel a Federalénak bármilyen rossz minőségű árut el le- niszteri határozat és a 201.363, sz.
a kellő adatok nem állanak rendelke- hetett adni magas áron és ez a kö- 1948 január 29 i földmüvelésügyi mirülmény rendkívüli mértékben felvirá- nisztériumi rendelet értelmében Udzésére.
goztatta
a tej- ós vajipari kontárko- varhely vármegyében tejgyüjtési jogA bevallásban meg kell jelölni a
szövetkezet tulajdonát képező ingatlant, dást és kutárkodást. így tejszövetke- gal egyedül a székelykereszturi Transzeteink és központi szövetkezeti üze- sylvania vajgyár rendelkezik. A renannak leirását, például háznál a be
s
épített terület m ben, a be nem épí- münk igen kedvezőtlen helyzetbe ke- delet azonnali hatállyal érvényes.
tett terület pedig m2 ben jelölendő meg. rültek, mert a kontárok és feketézők
Minden községi tejgyüjtő vagy mae szervezetek megkerülésével is meg- gáncsarnok, minden tejszövetkezet köA "szövetkezeti minisztérium 10236/ találták a piacot.
teles tehát magát a Transsylvania
A kormány és az ország demokra- vajgyár rendelkezésének alávetni és
1948 şz. rendelete értelmében szövet
kezeteink kötelesek fali újságot kibo- tikus erőinek megfeszített munkája munkáját, (gyüj;éí, termelés, értékecsátani és ezt a közönség által jól következtében'.termelésünk annyira fo sítés) a nevezett gyár előírásainak
látható és feltűnő helyen kifüggesz- koz^dott, hogy riva már a minőségi megfelelően végezni.
kérdés felmerült. Igen nagy mértékteni.
Azok a községek, amelyek az 5.772
Ebben "a fali újságban közlendő a ben elősegítette ezt az a tény is, hogy —1947. sz. megyefőnöki rendelet érlakossággal a szövetkezet raktárában ,a Szovjetunió nagylelkűségének kö- telmében tejszinszállitásra vannak következtében fegyverszüneti vajkötelelévő árukészlet és különösen a beér
telezve és még nem kötöttek volna
kezetl ujabb áruknak a mennyisége, az zettségeink jelentősen csökkentek és bérmunkaszerződést a vajgyárral —
ára és a kiosztás ideje. Külön rovat- az igy előállott árutöbblet következté- ez vonatkozik, természetesen, az illető
ban közlendő a kiadott áruk mennyi ben a kínálat nagy mértékben emel- községekben működő tejszövetkezesége és a vevők nevei. Hitelszövetke- kedett ; itt kerülnek ismét előtérbe tekre is — küldjék be haladéktalanul
zeteink ebben a rovatban közlik a köl tejszövetkezeteink és a központi üzem. az aláirt szerződéseket, mert f. évi
Minőségi terméket csak központilag
csönhőz juttatott tagok névsorát.
február 1 tői kezdődőleg minden csarlehet
előállítani, amint tömeges (esetA fali újságot a szövetkezet ügynok csak mint megbízott dolgozhatik
vezetője álli'ja össze és irja alá. Az leg külföldi) szállítások végett nagyobb és a saját számlára való működést
újságban hely hagyandó a helyi ese mennyiség gyűjtésére és tárolására is beszünteti.
ményeknek, ugy gazdasági, mint po csak modern hűtőkamrákkal ellátott
A Transsylvania vajgyár rövid időn
központi üzem alkalmas.
panaszainak és előterjesztésének is.
A fali újságot szép és csinos formában kell megjelentetni és. megfelelő
keretet kell csináltatni neki. A fali
újság hiánya a szövetkezetre nézve a
rosszakarat és a hanyag vezetés bélyegét süti rá.
Szövetkezeti üdvözlettel:
FEDERALA „ODORHEIUL"
Odorheiu
»
Kovács L
Márk A.
'

TejszoVctKezetcinH
figyelmébe!

1. sz. közlemény.
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belül felkeresi azokat a községeket is,
amelyek még nem volnának megszervezve, vagy amelyek az emiitett megyefőnöki rendeletoen nem szerepelnek. Addig ezek a községek folytassák
eddigi működésűket.
Ismételten felhívjuk tejszinezállitásra

kötelezett szövetkezeteinket és közsé
geinket, hogy amennyiben a szerződést még nem irták volna alá, azt
aláírva haladéktalanul küldjék be.
Szövetkezeti üdvözlettel:
Transsylvania vajgyár,
S'ékelvkeres'tur.

Közöljük összes szövetkezeteinkkel,
hogy az ipar- és kereskedelemügyi
minisztérium f. évi január 19 i 771.563
sz. rendelete értelmében minden szö
vetkezetnek a hivatalos mértékegysé
geit hitelesíteni kell. Hitelesítetlen mé
rőeszközöket használni egyáltalában
nem szabad.
Felhívjuk tehát szövetkezeteink figyelmét arra, hogy a mérleghitelesitő
hivatal által kijelölt napon mértékegységeikkel hitelesítés végett feltétlenül
jelenjenek meg, mert ellenkező esetben
a 37 sz. törvénycikk alapján, a hite
lesitetlen mértékegységeket elkobozzák
és a szövetkezetet megbüntetik.
A hitelesítés napja, valamint helye
annak idején hivatalosan is közölve
lesz s a költségek kímélése szempont
jából a járási székhelyeken lesz végrehajtva a hitelesítés.
Kérjük tehát összes szövetkezeti ve
zetőinket, hogy a mérleghitelesítésre
vonatkozó közleményt figyelemmel ki
sérjék, s annak haladéktalanul tegyenek eleget.

Uj záróra bevezetése
Annak ellenére, hogy Áruosztályunk
1 sz. január 22 én kelt körlevelében
felhivta szövetkezeteink vezetőségének
figyelmét, hogy a munkaidő Federá
lénknál reggel 8 órától d. u. 1 óráig
(13 h. ig), egy és fél órás ebédszünet
1—2V2 óráig, délutáni munkaidő 2l/a
órától (147* h.) 5V'i óráig (17Va h.)
tart, egyes szövetkezeteink még most
is délután 3 órakor jönnek be kiszolgálás végett. Nyomatékosan figyelmeztetjük szövetkezeteink vezetőit,
hogy a Federálénkhoz bevásárlás céljából beküldött boltkezelőiket, fuvaro
saikat ugy indítsák útba, hogy azok
Federálénkhoz a kora reggeli órákban
feltétlenül beérkezhessenek, mert a
késő délután beérkezetteket nem áll
módunkban záróra előtt elintézni és a
hiábavaló fuvarköltségért a felelősséget
Federálénk nem vállalhatja.

A kiütéses tifusz elleni küzdelem
Az egészségügyi minisztérium a
többi minisztériumok támogatásával egy
az egész ország területére vonatkozó
egészségügyi harcot indit meg, amely
nek főcélja a kiütéses tífusz elleni
küzdelem.
Minden községben megalakulnak az
egészségügyi bizottságok, amelyek
megvizsgálnak mindenkit és minden
lakást.
Kérem e bizottságokat, végezzenek
komoly éá lelkiismeretes munkát.
Az egészségügyi hatóságok minden-

Előfizetési dijaink:
Egész évra
Fítévr.
Negyedévre

260 lej
130 „
85 „

— Az EMGE nagygyűlése nagy sikerrel végződött Kereszturon.. A gyű
léssel a jövő számunkban részletesen
foglalkozunk.
— Liszt ós mosó- szóda- osztás. Feb
— Tartozások rendezése. Nyoma
ruár hóra megkezdődött a lisztosztás.
tékosan felhívjuk a t. vezetőség figvel
A mosószóda is megérkezett, amit a
mét, hogy a szövetkezetnek Federájanuár, február és március havi kartella'
lénknál levő tartozásait haladéktalanul
szóda szelvényére oszt az UMGISz
rendezni szíveskedjék, ellenkező eset
kg. ként 18 lejes árban. Vidéki üzemek
ben az uj áruk szétosztásából nem
és intézmények saját érdekükben mirészesülhetnek.
nél hamarább vegyék fel. Kiváltáskor
— Bl'omftnvl (mandat)-áru Hhftels- papirzsákot vigyen mindenki magával.
zé«e. Közöljük összes «^fivetkereteinb
A gazdasági hivatal értesítése szerint
boltfcezelőivel, hogy a Federálétól ka
pott bizománvi (mandat) árukat kihi- mindazok, akik a marószódát nem
telezni. illetve hitelbe kiadni szigorúan tudták megkapni — tekintettel a meny
tilos. Egyben nyomatékosan felhívjuk nyiségre —, ahogy az ujabb kiutalás
szövetkezeteink igazgatóságának figyel- megérkezik, járandóságukat azonnal
mét arra, hogv a kihitelezést szigorúm
ellenőrizzék, mert ha a m«ndat- áru* megkapják. Ezért a jegyeket at érdekihitelezése továbbra is folytatódni keltek őrizzék meg.
fog, azért a t. igazgatóságokat tesszük
— A MNSz kulturcoopo'tja falujáfelelőssé.
rása
folyamán január 25 én Kápolnás
x — Váltó ekftkót. KttzöljüV szövetke
falván
rendezett előadása szép sikerrel
zeteinkkel. Hogy a Federálénknál »
tavaszi szánfáshoz szükséges (mis*olczi) zárült, amint a kulturcsoportnak jmuár
váltó ekebés minden mennviséoben hi
31 én este Kisgalambfalván, február
vatalos áron beszerezhető. Kéijü^erre
vonatkozó rendeléseiket Federálénhnál I .én délután Betfalván, este pedig
Rugonfalván rendezett előadásai is
idejében feladni szíveskedjenek.
teljes
sikerrel végződtek. Az odaadó,
— Behozott pénzek lekötegelése.
szíves
előkészítésért fogadják a veze
A jan. 22 én kelt 1. számú körlevelünk
tőség
köszönetét
mindenik község laben kértük, hogy a pénztárunkhoz bekosai
és
elöljárói.
A kulturcsoport
fizetendő összegeket odahaza pénz
tárnokaik, boltkezelőik által feltétlenül örömmel számol be arról az örvenlekötegeltetni, a kötegeket a szövet- detes haladásról, melynek eredménye
kezet cégbélyegzőjével és a lekötegelő *ént rugonfalvi előadását a csendőrnévaláírásával elláttatni szíveskedjenek. ség báljával közösen rendezhette meg,
Ennek ellenére a pénztárnál történő minden jelenlévő demokrata igaz' örölefizetéseknél azt tapasztaljuk, hogy a mére.
fenti felhívásunknak egyes szövetke*
— loniţa Petruca marosvásárhelyi
zetek egyáltalán nem tesznek eleget.
zenetanár csütörtöki hangversenye a
— Konyhakerti és vl'ágmagvak be- közönség nagyobb érdeblédése mellett
szerzése. Felhívjuk összes szövetke
folyt le Székelyudvarhelyen, mint a
zeteink vezetőinek figyelmét, hogy Fe- hegedűművész néhány héttel ezelőtti
derálénk igazgatósága a konvhakerti
és virágmagvak beszerzése ügvében szereplése. Ez részben ennek a koaz illetékes fórumoknál tárgyalásait rábbi szereplésnek s az attól hátra,
hegyott kellemes emlékeknek köszönmegkezdte s amennyiben azok ered
ménnvel fognak végződni, ugy Fede
hető. A műsor első része Beethoven
rálénk az emiitett magvakkal össze* müvekből — s köztük a hegedűs
szövetkezeteinket el fogja látni, Igaz
gatóságunknak az az elgondolása, és a zongorás erejét, felkészültségét
hogv a magvakat már közvetlenül a erősen megpróbáló Kreuzer szonátából
termelőtől szövetkezeteink cimére meg
— állott, a második része pedig a zene
küldesse, éppen ezért kérjük, vonatkozó irodalom különösen dallamos és tetrendeléseiket Federálénkhoz sürgősen
*
beküldeni szíveskedjenek.
szetős kisebb müveiből. Ez utóbbiakban
— Franck-kávé beszerzés. Közöljük Petruca megnyerő egyénisége, kedélye
szövetkezeteink vezetőivel (boltkeze
még teljesebben érvényesülhetett. így
lőivel), hogy Federálénknál a mai nap
Csajnovszky,
Fiebich, Porumbescu,
tói kezdve az összes Franck kávé
Dinu, Novacek stb. néhány rövidebb
gyártmányok beszerezhetők.
alkotásában, amelyek előadása után
a közönség ráadást is követelt. Az es
tély zongorarésze Tompa Lászlóné kezében volt.
— Pályázatot 'hirdetnek pénzügyi
kinek rendelkezésére fognak állani és
tisztviselői állásokra A pénzügymigondoskodnak a lakosság petróleummal nisztérium 263 tisztviselői (impiegat)
és szódával való ellátásáról.
állás betöltésére, pályázatot hirdet. A
pályázók 1948 évi március és április
Hódy Károly dr.
hónapok folyamán felvételi vizsgát
várm. főorvos.
tesznek. A vizsga anyaga a hivatalos
lep (Monitorul Oficial) 1947. április
x Kérem azt a vidéki gazdálkodót, II én megjelent 85 számában közölve
akinek szekerére f. évi január 20 án volt. Pályázhatnak nagykorú, de 35
reggel a Rákóczi uti vámnál 60 literrs, életévüket be nem töl'ött személyek.
pályázni óhajtóknak kéréseiket leg
pirosra festett benzines hordómat fel- A
később február 20 g kell benyújtaniuk
tettem, hogy a Szabadság kiadóhiva a pénzügyigazgaiósaghoz, ahol a mel
tala u'ján értesítsen a hordó hollété- lékelendő oxmanyoTÓl és egyéb rész
letekről is felvilágosítást kaphatnak.
ről. Illő jutalomban részedül.

ÁRU-OSZTÁLY
Mérlegek hitelesítése

HÍREK

— A Román Magyar Társaság közleménye. Köztudomására hozzuk a
közönségnek, hogy a Román Magyar
Társaság rendezésében megkezdődnek
a nyelvtanfolyamok és pedig a magyar
közönség részére roman nyelvi tan
folyam, a román közönség részére a
magyar nyelvi tanfolyam. A tanfolyaw
az állami elemi leányiskola emeleti
helyiségében van a Szabadság téren
A tanfolyam teljesen ingyenes. Beirat
kőzni még mindig lehet. Bővebb felvilágosítást a tanfolyam helyiségében
lehet kapni minden nap 6—7 óra között.
x A Kereskedő Társulat Székelyudvarhely József Attila utca 2 száat
alatti helyiségében újonnan átalakított könyvtára megnyílt és mindért
csütörtökön 18 órától 20 óráig a közönség rendelkezésére ál'. Tagsági díj
társulati tagoknak havonta 30 lej. Tag.
sági dij nem társulati tagoknak havonta 50 lej. A vezetőség.
x Gyermektelen házaspár részére
szoba konyhás lakást keresek Sánth»Kossuth-u. 40.
x Kerékpár-gumrnl, varrógép és kerékpár alkatrészek megrendelhetők. Férfiszabógép ki ünő karban eladó Sániha
műszerésznél, Kossuth u;ca 40.
x Eladó ház belterületen 2 szobi,
konyha, kamra, 2 pince, kis udvaíkerttel. Értekezés: Petőfi utca 8.

SPORT
Az Országos Központi Labdarugó /fctékvezeiők testülete a Román Labdarugó Szövetség elnökének kérésére jan
31- és febr. 1 ikére országos értekezletre hivia egybe az ország össrme.
birótestüieteinek vezetőit. A konferencia
kimondotta, hogy a jövőben a játékvezetők a legszigorúbban járjanak e£
a sportpályákon fellépő rendzavarók,,
a játékosok és játékvezetők sértegető*
ellen, a rendzavarókat és sértegetőket a rendőrség segítségével a pályáról azonnal távolítsák el. Tartoznak a
játékosok is a Iegsportsierübben viselkedni. Ezek folytan sportkedvelő közönségünkkel lapunk sportrovatábana fontosabb lebd*rugó és kézilabda
szabályokat rendszeresen ismertetníi
fogju*. Kérjük tehát, állandóan figyeljék közelebbi lapszámainkat.
Székelyudvarhelyi ip*ri szakiskola
—Keresztúri tanítóképző 1 : 1. (labdarúgás).
Tekeverseny: F e b r u á r «án a
L^boeh Készítő* I. csoportja — UMTE
277 : 200 Lábbeli készítők II. csoportja.
—PTT 202 : 199
J>nuar 31 6n és február l én láMa
vendégül a labbelikészitők és az UMTE
tekecsapata a Segesvári Tex íla teuecsfpatát. Eredmény. Textila—Lábbelikészitők 234:233, VHCVIS I fával
győzött a Tex ia. UMTE—Tex ila
192:172, vagyis 20 fával győzött az
UviTE tetrecsapota.
Jud <ăuna ae P»ce Mix ă, OJurneiu.
No. 2297—1946.
Soţia Iui Nagy T beriu din Odorheiu,
prin cererea No. 10676—947, a cerut
declararea motţii prezumale a scţului
fău N«gy Tiberiu, dispărut pe frontul
Gheorgheni—Ciuc, la 17 Dec. 1944.
Invi ăm pe cei cari ş u ceva despre
cxisterţ* dispă-utului să anunţe Parchetul Trib. O-iorheiu, care face cercetări în cau; ă
Judecă or ş<f: A. Doncilă
Grefier ş f: C Sibău.
Nyomatott a >Szabadsâg« könyvnyomdában Székelvudvarhelyt.

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

