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A Magyar Népi Szövetfég 
udvarhelymegyel hetilapja 

Megjelenik minden kedden reggel 
Felelő» szerkesztő: Imets János 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Székelyudvarhely, Koaauth Lajos utca 18 siám. 

Gh. Gheorghiu-De] miniszter beszéde 

a munkásosztály és parasztság szövetségéről 
Gh. Gheorghiu-Dej a RMP főtitkára  áttogó képet adott az ország időszerű problémáiról a munkásság és parasztság 

szövetségéről tartott beszédében. Kifejtette,  hogy a munkásosztály és parasztság szövetségének történelmi hivatása van és ezt a szö-
vetséget a mi országunkban közös küzdelmek erősítették meg. Tekintettel a miniszter megállapításainak elvi jelentosegere, fontosnak 
tartjuk, hogy beszédéből szószerinti idézeteket közöljünk. A munkásosztály és parasztság szö 
tetsége akárcsak a múltban, a jelen 
ben is állandóin foglalkoztatja,  pár-
tunkat és ezért a Rjmán Munkáspárt 
általános politikája alapvető problémá-
jának kell tekintenünk 

Ennek a szövetségnek a megváló 
Ctása 1944 lugusztus 23 ától mind a 
mai ntpig a reakció ellen folytatott 
szakadatlan harcok sorozatának ered-

ménye. A reakció megkísérelte, hogy 
elszigetelje a munkásosztályt termé 
ízetes szövetségesétől. 

E szövetség megszilárdítása pár-
tunk főfeladata  maradt és mindennapi 
munkánkban ezt kell -megvalósítanunk. 

•ilyen politikát folytat Pártunk 
a munkásosztály és paraszt-
ság szövetségének megszi-
lárdításáért 

Miben nyilvánultak meg pártunk poli 
tikája és gyakorlati.intézkedései e szö 
vétség megerősítésére ?. 

E ső helyen kell említenünk a pa-
rasztsággal szövetkezett munkásosz 
tálynak akcióját a pártunk vezetősége 
által kijelölt feladat  teljesítésére: a 
földreform  megvalósítását. Ezt az ak 
ciót kevéssel 1944 augusztus 23 a 
•tán kezdtük el. 

Ezt a feladatot  megvalósítottuk. A 
munkásosztály és parasztság közös 

akciója folytán  a nagybirtokosok föld-
jét kisajátítottuk és felosztottuk  a sze 
gény parasztok, vagy a földnélküli 
parasztok között. 

A nagybirtokosoktól kisajátított föl-
deken a földnélküli  parasztság 400 
ezer uj gazdaságot létesített, további 
500 ezer törpebirtokos pedig megna-
gyobbította és megerősítene gazdasá-
gát a jelentős terjedelmű kisajátított 
föld  kiosztása révén. 

Másik tényezője volt a munkásosz-
tály és parasztság közötti szövetség 
megerősítésének az a harc, melyet az 
államhatalom demokratizálásáért, a 
reakciós elemeknek a községi elöljáró-
ságok, megyefőnökségek  és más köz-
intézmények éléről való eltávolításáért 
és a nép érdekeihez hü emberekkel 
való helyettesítéséért folytattunk. 

Ezek a közös akciók megerősítették 
a parasztság bizalmát a munkásosz-
tály politikai erejében és döntőmódon 
hozzájárultak a munkásosztály és a 
parasztság szövetségének egybeková-
csolásához. 

Mindezek bőségesen igazolják, mi-
lyen helyes magatartást tanusit pár-
tunk a parasztság iránt: hatalmas 
erőnek, roppant erőtartaléknak tekinti, 
melyet a demokrácia, a béke és a 
pépjólét felemelésének  szolgálatába 
lehet és kell állítani. 

Pártunk azonban, mint a munkás-
osztály élcsapata, mint országunk ve 
zető - politikai ereje, a parasztsággal 
szemben vállalt kötelezettségeihez hi-
ven, a munkásság és parasztság szö 
vetségének megerősítésére irányuló ak 
ciójában, nem szorítkozott csupán a 
földreform  végrehajtására. 

A munkásosztály állandó kapcsolat 
ban volt szövetségesével, a paraszt 
Sággal, ami lehetővé tette számára, 
hogy megismerje szükségleteit, hogy 
hozzásegítse gazdaságának talpraálli 
táfához  és megerősítéséhez, hogy fel 
világosítsa és a párt által megjelölt 
útra, az anyegi és kulturális jólét ut 
jára irányítsa 

Ez a politikai vonal volt az alspia 
az ország kormánya és parlamentje 

számtalan intézkedésének és ez ma is. 
Ezt a politikai vonalat megerősítette 
a Román Munkáspárt kongresszusa és 
magukévá tették a Népi Demokrácia 
Frontját alkotó politikai erők is. 

A munkásosztály, a parasztság és 
az egész nép demokratikus vívmányait 
szentesítő Alkotmány tervezet világo 
san eiűirja, hogy „• föld  azoké, akik 
megművelik" és hogy „az állam vé 
delmezi a földműves  munkájából szár 
mazó tulajdont". 

Hogyan döntöttük meg a demok-
rácia és a parasztság ellen-
ségeinek a falvakon terjesz-
tett hazugságait 

Az a tény, hogy a kisajátított nagy-
birtokosság terhére a földművesek  száz-
ezrei kaptak földet,  a segítség, melyet 
a kormány és a munkásosztály nyújt 
többmillió törpe és közép gazdaságnak, 
a parasztság tényleges részvéteie a 
közügyek vezetésében, — mindezek 
elkeseredett gyűlöletet váltottak ki 
azok részéről, akik látják, hogy örökre 
megfosztották  őket a paraszti tömegek 
elnyomásának lehetőségétől. 

Népi demokratikus rendszerünk és 
a parasztság közös ellenségei megkí-
sérlik, hogy hazugságaikkal félreve-
zessék a parasztságot, hamis hirek ter-
jesztésével nyugtalanságot keltsenek, 
megakadályozzák a parasztságot ab 
ban, hogy nyugalomban és bizalom 
mai művelje meg földjét,  megakadá 
lyozzák gazdasága gondozásában és 
hogy munkája gyümölcsét élvezhesse. 

A mostani választási kampányban 
is felhasználják  a régi jólismert hazug-
ságot, melyet az 1946 nevemberi vá 
lasztásokon a parasztság és a demok 
rácia ellenségei terjesztettek, nevezete-
sen, hogy a választás után elveszik a 
parasztok földjét  és asszonyaikkal és 
gyermekeikkel együtt kazánkoszton kell 
éljenek. 

M'ndannyian tudjuk, hogy ezek a 
rágalmak a reakc;ónak a választásokon 
eiszenvídett vereségével egyidejűiig 
szertefoszlottak  és hogy a parasztok 
továbbra is földjeik  és gazdaságaik 

birtokában maradtak. 
Ami pedig a kazánkosztot illeti, most 

a demokráciának, a munkásosztálynak 
és a parasztságnak éppen azok az el 
lenségei esznek belőle, akik az ország 
határain kívül levő ellenség javára el-
követett árulásért és kémkedésért el-
nyerték büntetésüket és börtönbe ke-
rülted. 

A pénzügyi reform  megtörténte után 

S Z A V A Z Z 
a Népi Demokrácia 

Frontjának listájára 

az élet és világosság 
forrása,  a Nap leiére I 

is a nép jólétének ellenségei, kor-
mányzatunk ellenségei azt a hazugsá-. 
got terjesztették, hogy még egy pénz-
ügyi reform  következik. Ennek a ha-
zugságnak az volt a célja, hogy meg-
ingassa p-rssztságunk bizalmát az or-
szág penitber. E hazugság következ-
tében a parasztság néhány hónapig 
valóban kevesebb terményt hozott a 
városba eladni, amivel elsősorban ön-
magát károsította meg. Ez az álhír 
járta. De mi volt a valóság? 

„A második pénzügyi reform"  me-
lyet az álhirterjesztők bejelentettek, 
nem következett be, pénzünk megszi-
lárdult. a parasztok egyre jobban bíz-
tak a pénzben. 

A dolog egyszerű : éjjel nappal dol-
gozunk, hogy minél több iparcikket 
termeljünk, hogy rendet teremtsünk a 
gazdasági életben, hogy véget vessünk 



• féktelen  üzérkedésnek, lesujtsua'* az 
üzérkedőkre és a szabotálókra. 

Megerősítettük a pénzünkbe vetett 
"bizalmat, még ellenségeink (hazugságok 
értelmi szerzői előtt is. A lej valóban 
lej lett és napról napra erősödik abban 
a mértékben, ahogyan a városi és fa 
tusi néptömegek fogyasztási  szükség-
leteit biztosító javak msnnyisége nö-
vekszik. 

íme elvtársak, így állnak a dolgok 
azokkal a hazugságokkal, amelyeket 
a népi demokráciarendszerénej ellen 
ségei a parasztok között terjesztenek 
és amelyeket ti ezen a gyűlésen je 
leztetek. 

Nem azért vettük el a földet a 
nagybirtokosoktól ós adtuk a 
parasztoknak, hogy bárki va-
laha is elvegye töltik, hanem 
hogy megműveljék és hogy 
családjukkal és gyermekeik-
kel urai legyenek földjüknek. 

Ha ler&ntjuk azt a burkot, amely a 
fecsegések  magvát takarja, belül meg* 
találjátok a kisajátított, földesurak  és 
bérenceik viperamérgét, azokét, akik 
gazdasági és politikai nyomás alatt 
tartották országunk parasztságának 
többségét. 

A parasztság azonban nem felejtheti 
el, hogy a földet  a földesuraktól  vet 
ték el és a parasztoknak adták. Vilá-
gos, hogy nem azért adták azt nekik, 
hogy bárki valaha is elvegye tőlük, 
hanem azért, hogy megműveljék és 
hogy családjukkal és gyermekeikkel 
urai legyenek földjüknek. 

A parasztság nem felejtheti'el  a ki 
küldött ekéket, mezőgazdasági szer-
számokat, a kapott vetőmagvat, amely 
lyel hozzásegítettük, hogy bevesse 
földjét. 

A parasztság nem felejtheti  el azo-
kat az erőfeszítéseket  sem, melyeket a 
demokrata állam a szárazság idején 
kifejtett,  amikor kukoricát és búzát 
hozott a Szovjetunióból és a többi 
szomszédos országokból, hogy több 
százezer és millió lelket mentsen meg 
az éhhaláltól. 

A parasztságnak még élénken emlé 
fcezetében  van, hogy az állam elvette 
az uzsorásoktól azt a földet,  amelyet 
a szárazságsujtotta falvak  paraszt-
jaitól kicsikartak. Visszaadta a földet 
azoknak a parasztoknak, akik egy 
marék kukoricáért kénytelenek voltak 
azt eladni. 

Világos, mindezt az állam és a mun-
kásosztály éppen azért tette, hogy 
megsegítse a parasztokat, hogy urai 
lehessenek földjüknek  és megerősithes 
sék gazdaságukat. 

(Folytatjuk) 

Legkésőbb március 24-én 
ki keli váltani a 

választói igazolványt. 
Választói igazolványát mindenkinek 

a választások napja, március 28 iha 
előtt legkésőbb 3 nappal, tehát március 
24-én estig ki kell váltania. A ki nem 
váltott választói igazolványokat a köz 
ségi elöljáróságok az illetékes válasz-
tási irodáknál leteszik. 

Mindenki váltsa tehát ki választói 
igazolványát idejében I 

A román-magyar tesWírisíg jegyiben ünnepelte meg 
Szflfelyttdfarhely  lakossága tnírcius idnrft 

Székelyudvarhely város lakossága 
bensőséges ünnepség keretében, ameiy 
nek alapja a roman magyar testvéri 
ség volt, üanepjlte meg márc. 15 kének 
100 éves évfordulóját  Az Inernacio 
nálé elhangzása u;án, amit a román 
liceum növendékei adtak elő, román 
nyelven Pleşoianu Aurel ezredes, ma 
gyar nyelven Vencel László gimnáziumi 
igazgató ismertették-a nap jelentősé-
gét, kiemelve azt, hogy a 100 év előtti 
március 15-ike nem esik a magyarság, 
hanem az összes dunai népek szabad 
ságának az indítója volt. 

Akkor született meg az a gondolat, 
amelyet 100 év múlva a dicsőséges 
szovjet-hadseregek felszabadítása  foly-
tán kezdenek megvalósítani a duna-
melléki népek. Eíért ünnepe március 
idusa minden szabadságszerető néppel 
együtt a románságnak is. A 100 év-

vel ezelőtti szabadságharcban is ma 
gyarok, románok, szlávo* együtt küs 
döttek a zsarnokság ellen, mint ahogy 
most is egyuton haladnak. Az ünnep 
ség második kiemelkedő része Baksa 
Mária: Móczok asszonyából való ji 
lenet volt. Az írónő tehetsége és sza 
bidságszeretete lángolt a darab min-
den szavából, amit az előadók töké 
letességgel közvetítettek. Az estélynek 
a si*erétiez a református  dalkör, a 
római kath. gimnázium és a román 
liceum tánccsoportja, szavaló kórusa, 
Schaazer Richárd költ. tanuló és a 
szakszervezeti zenekar járultak hozzá. 
A közönség az Internacionálé elének-
lése után azzal a tu lattal oszlott szét 
az ünnepélyről, hogy románnak, ma-
gyarnak testvéri kezet nyújtva együtt 
kell küzdenie az imperiálizmus és ön-
kényuralom ellen. K. J. 

A ref.  kollégium és tanítónőképző 
1848-as emlékünnepélyének 

közönsége március 19 én este a vá 
ros tágas mozitermét zsúfolásig  meg-
töltötte. Az estély lényegét, célját Hor-
váth József  igazgató lendületes, szép 
emlékbeszéde fejezte  ki határozottan. 
Történelmünk forradalmi  mozgalmai 
nak, majd a 1848—49 es szabadság 
harcnak az értelmét, kudarcainak az 
okait szociális szemlélettel fejtegette, 
hangsúlyozva, hogy ezeknek a fórra 
dalmaknak, Petőíiék 100 évvel ezelőtti 
forradalmának  az eszméit, vivmányait 
korunk demokráciája valósítja meg. 

A beszédnek biztató, felemelő  ha-
tását méltóképpen egészítették ki, fo-
kozták az estély egyéb részletei: Nagy 
Anna, Keresztes Károly, Schaaser 
Richárd átérzetten, értelmes hangsu 
lyozással előadott szavalatai, a kollé-
gium jól betanított, ügyes tánccsoport-
jánák toborzója, népi táncai. Különö 
sen nagy és itt még; alighanem párat-

A rom. kat. 

Ian teljesítmény volt, amit Balogh Fe-
renc zenetanár és az ő vezényletével 
szereplő hatalmas, 240 tagu ifjúsági 
vegyes énekkar mutatott be az estély 
folyamán,  több rendkívüli hatású ének> 
számával. Balogh Ferenc bebizonyi 
totta, hogy nemcsak mint hegedümü 
vész, hanem mint karmester is kiváló. 

Az előadott egyfelvonásos  szerepeit 
az intézetek tanárai közül vállalták, 
valamennyi például szolgálhatna min 
den színpadi műkedvelőnek hibátlan 
szerep'.udásával, szépen tagolt beszé 
dével. 

Az egész estély műsorát összekötő 
szöveget László Béla, az ifjúsági  mun 
kaközösségek vezetőtanára mondotta, 
hangsúlyozva fiatal  népi demokráciánk 
eredményeit. Az estély befejezéséül  az 
ifjúság  vegyeskara az Internacionálét 
adta elő kiváló összhangzatossággal, 
lendülettel. 

az építő-
munka szolgálatában 

— Petőfi-est  a 350 éves kat. intézetben — 
A román magyar barátságnak, Petőfi 

és Bă cescu demokratikus eszméinek 
szép és felemelő  megnyilvánulása volt 
a r. kat. főgimnázium  irodalmi mun 
kaközösségének Petőfi-estje.  A hét 
nagy szabadságharcos mindig élő örök-
ségét vitte a hallgatóság elé ez az 
ünnepély: az alkotó együttélés válla-
lását hasonló sorsú népekkel, az örök 
tanitást az uj Román Népköztársaságot 
épitő magyarság számára. 

Lelkes diákok szavalatokkal eleve-
nítették meg 1848 eszméit. A nép lé-
pett elénk Kukorica J. ncsi és Ituska 
alakjaiban, vagy a Falu végén kurta 
koc3ma népi jellemeiben. Az. ünnepi 
beszédet O.bán László, a munkakö-
zösség vezető tanára tartotta. A hall-
gatóság elé állította Petőfi  és Bălcescu 
forradalmi  tevékenységét, kiknek neve 
örök demokratikus ér ékeik miatt egy-
más mellett r-gyog Hangsúlyozta a 
román és magyar nép testvéri együtt-

érzését és küzdelmét a. demokratikus 
eszme diadaláért. A román magyar 
sorsközösség érzését fejezték  ki a ro 
mán népi táncok és Petőfi  verseinek 
román nyelvű tolmácsolása. Megható 
volt az a szeretet, amellyel a nagy-
számú román diákság és közönség a 
főgimnázium  növendékeinek őszinte 
igyekezetét megjelenésével és tapsai-
val jutalmazta. Az ünnepély az Inter 
nácionálé felemelő  hangjaival ért véget. 

A gondosan előkészített müsorszá 
mok tanúskodtak az intézetben folyó 
igazi demoi-ratikus nevelésről, hitet 
tettek a romén magyar testvériség mel 
lett s hirdettek Petőfi  Sándor szelle-
mének örök diadalát. 

— A munkaadók kössenek március 
folyaman  házrriasi alkalmazottaikkal 
alkalmazási szerztdést E célból a 
munkaközvetítő'hivatalodban alaalma-
zo taikkal együtt töltséa ki a megfe-
lelő űrlapokat. 

Képviselőjelöltjeink 
választók között 

132 községet látogatnak le a NDP 
képviselői és a választási bizottság ki-
küldöttei, akik a községekben nagy. 
gyűléseken ismertetik a választás je 
lentőségét és az uj alkotmánytervezetet 

Március 21 én, vasárnap 37 község 
be látogattak el. 

Csiki Jánost szülőfaluja  Zítelaka, 
majd Lövéte választói ünnepelték, 
ahol a negygyűlés folyamán  megyénk 
dolgozóinak képviselője ismertette a 
kormány munkájának eddigi eredmé-
nyeit és az uj alkotmánytervezetet. 
Éberségre intette a választókat' « 
megbúvó reakcióval szemben. 

Imets János, a NDF listájának har-
madik jelöltje Szentegyhazasfalu  és 
Kápolnásfalu  választóival tartott nagy-
gyűlést. A falu  lakossága mindkét köz-
ségben kitörő lelkesedéssel fogadta  • 
népéért eddig is nagy munkát ki-
fejtett  képviselőjelöltet. 

Ingadozó 
testvéreinkhez 
Sok százezer magyar és román test-

véri szóvá/ szól azokhoz a magyar 6s 
román testvérekhez, akik a helyett, 
hogy idsnyujtanák a kezüket, s jőné-
nek velünk az igazság egyenes utján 
a béke és fejlődés  felé,  még mindig 
a sötétben tapogatózva ingadoznak hdi 
ide, hol oda, álmokat szőve és idéz-
getve azokból a régi jó időkből, ami 
kor még a kisember hátán csattant 
a korbács és nyomán vér fakadt. 

Testvérek I Ti, amikor beszélünk 
veletek, >Krisztust« emlegettek. Mi 
pedig joggal kérdezzük, hogy melyik 
volt a ti Krisztusotok ? Az e, aki • 
szeretetet hirdette, s meghalt a keresz-
ten az elnyomott, kizsákmányolt kis-
emberek millióinak az igazságáért ? 
Vagy pedig az, aki megfeszítve  őt, 
megmosta kezét és tovább fürdött  • 
rabszolgák és elnyomottak vérében ? 

Nem, testvérek I Nem ő az, akit ti 
szerettek emlegetni, hanem az, akit 
mi ismerünk: a béke, a szeretet és 
az igazság. Az a szeretet, .amely előtt 
nincsen határ országok és országok, 
világrészek és világrészek között. Az 
a szeretet, amely az egész világon 
faji  és nemzeti különbség nélkül 100 
és százmillió embernek kapcsolta egybe 
a kezét az örök béke megvédésének 
az érdekében. 

Ennek a szeretetnek a neve pedig 
a szociálizmus, mely ezelőtt 1948 esz-
tendővel egy egyszerű ácsmester fiá-
nak a lelkéből tört utat magának az 
elnyomott milliók felé.  «Magadnál na-
gyobb urat ne ismerj, másképpen nincs 
szolga, nincsen ur.< Egyformák  va-
gyunk valamennyien és igy egyfor-
mák a jogaink. 

Ez az az ut, testvérek, amelyen 
haladnunk kell az egyszerű igazság 
útja, Marx, Engels, Lenin utja, az 
örök béke, tz emberiség jobb jövője 
feié.  Nem pedig a modern Krisztusoké^ 
kik fényt,  pompát ígérve vezetnek a 
szakadék felé,  hol aljas egyéni érde-
keik feie  égt.ésénez az embermilliók 
vérére van szükség. 

Váltsd ki választási igazolványodat! 
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SZÖVETKEZETI ELET 
— A z u d v a r h e l y m e g y e i „ F e d e r a l e " k ö z l e m é n y e i — Párja van az... 
első fecskének,  a székelyderzsi »Eco 
nomulc fogyasztási  szövetkezet kifi 
zette összes tartozásét, a váltóját visz-
szakérte s kijelentette, hogy ezután 
minden vásárlását készpénzzel fogja 
kifizetni.  . Az igazgatóság megértette 
ac idők szavát, csak készpénzzel le 
het ma eredményt elérni. 

Felhivjuk tehát minden szövetkezet 
igazgatóságát, hasson oda, hogy mi 
nél előbb, minél nagyobb sajáttőkét 
gyűjtsön össze s minél hamarább áll-
jon be az igazi szövetkezők táborába. 
Ezzel óriási szolgálatot tesz egyfelől 
Federálénknak, mert hamarabb tud 
árut beszerezni, másfelől  magának, 
mert a jövőben a késedelmes fizetések 
után kamatot fognak  számitani, mert 
Fedsrálénkat is megterhelik a kése 
delmes fizetések  miatti kamattal. 

Vid. 

ÁRÜ-QSZTALY 
I. N C. központ körlevele. 

Közöljük a kereskedelmi és ipar-
ügyi miniszter 468890 febr.  27 1948. 
számú rendeletét azzal a kéréssel, hogy 
szíveskedjenek annak tartalmát tudo 
másul venni és a szükséges rendel 
kezéseket a szövetkezetek boltkezelői-
vel közölni. 

>A Vadászati Gazdasági Igazgató 
ság kérése következtében, amellyel 
közbenjárt annak jóváhagyása iránt, 
hogy a vadászati ellenőrző szerv sze 
melyzete, akik, li«álláson vannak, a 
falusi  szövetkezet» k ú jén legyenek 
ellátva, mivel ezek e célból nem tud 
nak városra bemenni, tisztelettel érte-
sítjük, hogy a fenti  igazgatóságnak 
tudomására hozatott, hogy az érde 
kelt személyek el tudják látni magu 
kat a falusi  szövetkezetek utján, de 
csak abban az esetben, amennyiben 
pontkönyvük nincsen és azon hely 
ségekben tartózkodnak, ahol szövet 
kezet van. 

Abban az esetben, amikor a szövet 
kezetnél vásárlás végett jelentkezik, 
igazolnia kell a felettes  hatóságoktól 
kapott bizonyítvány alapján, hogy pont 
könyvvel nem rendelkezik. 

Fenti rendeletet kérjük tudomásul 
venni és alkalmazni.* 

Igazgató : 
ss Fi.  Miculescu. 

Elosztó osztály főnöke: 
ss V.  Biinov. 

Szövetkezeleinknek 
adott jóváírás 
További felesleges  reklamációk el-

kerülése végett közöljük t. szövetke 
zeteinkkel, hogy miért i r u n k jóvá 
4.76% ot, amikor a tőrvény értelmé 
ben fuvardíj  cimen 1 jutalék cimen 
pedig 47a% illeti meg szövetkezetein-
ket. Az alábbiéiban közöljük, hogy 
miért: mert 4Ve plus 1% — 5!/a% ot 
nem az eladási, hanem a beszerzési 
tt  után kell számítanunk, tekintettel 
arra. hogy az eltdási árba bele van 
a 15% is kalkulálva, amelynek 7% a 

a szövetkezeteket és a Federálét il-
leti. 

A Federala kap 1-50% ot, a szö-
vetkezet 4 50e/o ot és plus l°/o fuvar-
térítést, összesen tehát 7°/,-ot és a 
8% az INCOOP é, aki ebből fedezi  a 
fuvarköltségeket  a gyártól a Federalé-ig, 
a biztosítási dijat, tökekamatot, saját 
költségeit stb. Egy példával talán köny 
nyebb megvilágítanunk az esetet : Pl. 
ha egy áru eladási ára 100 lej, ebben 
benne van az a .15% ;s, emit vissza 
kell tartani. Egy szóval, kere«ni keli 
azt az összeget, amelynek 15% a az 
alapárat 100 lejre egészíti ki. 

100 lej eladási ár mellett a beszer 
zési ár 87 lej, mert 87 x 15% a 13 05 
lej, vagyis 13 lej oszlik, ebből 8% az 
INCOOP-é, 4V, a plus a szövetkezeté, 
1 50% a a Federáléé. 1%— 0 87 lej. 
1% fuvar  0 86 America 0'65 
4Vb% comision 3-90 . . . . ^ ,, n , , . o j , bsz. ár Őt> 22 2 93 1.5%com.Fed. 130 
8% INC é 6 95 0-98 
15% 13-01 5 23 

9-78 
szorzó szám : 100 =» 4-76%. 
Matase art. 20'68 eladási ára 200 

lej, beszerzési ára 173.92 oszlik 26 08 
lej. 

fuvar  1% 
szöv. jut. 

Federalé jut. 
INC jut. 

4.5% 
1.5/o 

8% 

1-74 
7-83 
261 

13-92 
200 
173 92 

15% 26 10 26 08 

Mandat áruk szétosztása 
Közöljük szövetkezeteink vezetőivel, 

hogy a mandat áruk szétosztását a 
szövetkezet igazgatósága és 2 interi 
már bizottsági tag jelenlétében esz-
közöljék. . -

Saját áru kalkulálása 
E helyen hozzuk szövetkezeteink 

vezetőségének (ügyvezetőinek) tudo-
mására, hogy a szabad áruknak a 
törvényesen megengedett haszonkulcsa 
élelmiszereknél 10%, vegyes áruknál 
15»/,, törékeny árusnál 20% kai kal-
kulálható. 
Lámpacsövek 

Az INCOOP" utasítására felhivjuk 
szövetkezeteink figyelmét,  hogy lámpa 
csövekkel minden szövetkezetünk lássa 
el magát. Lámpacsövek Federálénknál 
minden számban beszerezhetők. 

Szövetkezetek látogatása 
Hbgy Federálénk és a szövetkeze-

tek között a kapcsolatot jobban ki-
mélyíthessük, igazgatóságunk tervbe 
vette, hogy megyénkben az összes 
szövetkezeteket sorra látogatja. A lá 
iogatásnak egyik főcélja  az, hogy 
igazgatóságunk leellenőrizze, hogy szö-
vetkezeteink vezetői mennyiben tesz. 
nek eleget Federálénkkal és a tör-
vénnyel szembeni kötelezettségeiknek. 
Azonkívül, hogy áttekintést nyerhes 
bünk szövetkezeteink boltkezelőinek a 
rend és tisztaság terén elért munká 
járói, áruk elrendezése stb. szempont-
jából. Az egyik ilyen laiog&iesunk al 
kaiméval a székeiymuzsn«i »P.ugarul« 
szövetkezetünkhöz szálltunk ki, ahol 
a legnagyobb tisztaságot és* rendet, 
különösen az áruk ízléses és szak-
szerű elrendezését találtuk, amiért is 
Biciu Constantin boltkezelőt igazgaió 
ságunk a legnagyobb elismerésben 
részesiti és mintaképpen állítja minden 
boltkezelőnk elé. 

Szövetkezeti üdvözlettel; 
Kovács  s. k. hagy s. k. 

SZÖVETKEZETI-OSZTÁLY 
i. 

Felhívjuk tagszövetkezeteink igaz 
gatóságait, hogy a legrövidebb időn 
belül vizsgáljak felül  a boltkezelők 
óvadékát és mindenütt, ahol a stabi 
lizéció után ez nem volt. rendezve, il-
letőleg felemelve,  az alábbi módon 
rendezendők. 

Megállapítandó pontosan az áru 
készlet akár leltár, akár pedig a rak 
tár és a boltoskönyv alapján és ez 
legalább 30•/« ban lefedezendő  óva-
dékkal. Például, ha egy boltkezelőnek 
70.000 lejes áiutetheiése van, ugy 
legkevesebb 20.000—25.000 lej óva 
defcot  keil adjon. A megállapított óva-
dékot ajánlatos készpenzben bekérni, 
azonban abban az esetben, ha a bolt 
kezelő nem rendelkeznék kellő kész 
pénzzel, ugy váltóval is kiegészítheti 
az óvadékát. A váltó aláírandó ugy * 
boltkezelo, mint a felesege  által és 
eten uivUt még két jó, az igazgatóság 
alul is ismert kezes aláuása szübsé 
ges. A váltó beterjesztendő szövetke 
zeti-osztályunkhoz megőrzés végett, 
válióürlap szintén szövetkezeti-osz 
tályunknal kapható. 

Az Ugy fontosságát  még egyszer 
hangsúlyozni kívánjuk, mivel az utóbbi 
idóben több hiányos elszámolás for-
dult elő és kellő biztosíték hiányában 
a behajtás nehézségekbe ütközött. A 
továbbiakban, ha ezen okból a szö-
vetkezetet károsodás érné, az igazga-
tóságot tesszük felelőssé. 

II. 
Igen sok szövetkezetünk a mult év 

folyamán  belépett ugyan kötelékünkbe, 
azonban sem a belépési dijat, sem 
pedig a lejegyzett üzletrészét nem fi-
zette be. Ez u:on közöljük, hogy a 
rendelt tek értelmébeh egy üzletrész 
értéke 5 000 lejben van megállapítva 
és a szövetkezetek a tagok számának 
arányában kötelesek üzletrészt jegyezni, 
még pedig: 

100 tag után egy üzletrész jegyzendő, 
100—200 ig legkevesebb 2 üzletrész 

jegyzendő, 
200 tagon felül  minden megkezdett 

2C0 taglétszám után meg egy üzlet-
rész jegyzendő. 

A lejegyzett üzletrészeknek 60%-a 
befizetendő  azonnal. Felhivjuk tehát 
t/sszes tagszöveuezeteinket, de külö 
nősen hitel és tejszövetkezeteinket, 
hogy kötelezettségeiknek minél hama 
rabb tegyenek eleg<". 

Transsylvania vajgyár 
Szekelykeresztur 

5. KÖZLEMÉNY 
Bérmunkaszerződéses szövetkezete 

inknek tudniok kel), hogy tejbeszedesi 
naplónak csak azokat az ,iveket (nap 
lókat) használhatják, amelyeket a vaj-
gyár adott nekik és amelyek a pénz-
ügyi hatóságok által láttamozva van-
nak. 

Felszólítjuk azokat a tejszövetkeze-
teket (csarnokokat, gyüjtőállomásokai), 
amelyeknek nincs láttamozott és sor-
számozott naplójuk, azonnal jelentkez-
zenek a vajgyárnál vagy a tejelosztó-
nál az ivek átvétele végett. 

Ezekbe a beszedési ivekbe kell be-
vezetni a naponként és termelőnként 
begyűjtött tejet vagy tejszint. A beve-
zetett összes tej vagy tejszinmennyi-
ségnek meg kell egyeznie azzal a 
mennyiséggel, amit beszállítottak. H« 
tehát a szállítási bárcákon szereplő 
havi mennyiséget összeadjuk, ez az 
összeg meg kell egyezzék a beszedési 
naplóban szereplő összes mennyiséggel. 

A vajgyár csak azokért a mennyi-
ségekért felelhet,  amelyeket a szállí-
tási jegyzékkel igazolni lehet, tehát 
csak azokért a mennyiségekért, ame-
lyeket hozzánk beszállítottak. 

Jelentkezzenek tehát a beszedési 
naplók átvételéért. 

6. KÖZLEMÉNY 
Értesültünk, hogy tejszövetkezeteink 

egy része még nem küldötte be a 
székely udvarhelyi „ Odorheiul" Fede-
ráléhoz a belépési nyilatkozatát. Eze-
ket a szövetkezeteket külön levélben is 
felszólítjuk  és elküldjük nekik a belé-
péshez szükséges nyomtatványokat ki-
töltés végett. 

Hangsúlyozzuk, hogy minden szö 
vetkezetnek kötelessége belépni a me 
gyei Federáléba és ilyen módon ia be-
kapcsolódni az ország egységes, de-
mokratikus szövetkezeti mozgalmába. 

Tudjuk, hogy nagyobbrészt azok a 
szövetkezetek nem küldötték be eddig 
belépési nyilatkozataikat, amelyek az 
elmúlt évben a kedvezőtlen tejgazda-
sági viszonyok miatt nem működtek. 
Ma már minden tejszövetkezet felvette 
ismét működését és igy a Federáléba 
való belépésnek semmi akadálya nincs. 
Amint leveleinket és utasításainkat 
megkapják, azonnal tegyenek felszóli 
tásunknak eleget és küldjék be belé-
pési irataidat a megyei Feoeráléhoz. 

Azok a tejszövetkezetek, amelyek 
annak idején idejeben benyújtották be 
lépési nyilatkozataikat, még régi lejben 
fizették  be üzletrészeiket és ezek a 
regi lej összegek ma csak 12—13 
lejben szerepelnek, holott egy Federáie 
üzletrész névértéké 5000 lej. Minden 
szövetkezeinek tehát ki kell egeszité-
nie üzietrészbefizetését  5000 lejre. 

A Federálé megértő és méltányos 
intézkedése módot ad arra, hogy tej-
szövetkezeteink teherbírásuknak meg-
felelő  részletekben fizessen  be üzlet-
résztartozásukat. Vajgyátunk ismeri 
minden szövetkezet teherbiróképcssé-
gét és meg tudjuk állapitani, meiyik 
milyen havi részletre képes Ettől iűg-
getlenül azonban, minden tejszövetke-
zet állapítsa meg maga is, hogy a 
jutalék összegből milyen havi részietet 
tud Federálé- üzletrészkie^ észitésre fi-
zetni és a pénzfelvétellel  megbízott ki-
küldöttjük közölje ezt velünk az al 
számolás alkalmával. 

Felszólítunk minden tejszövetkezetet 
és gyüjtőátlomást, hogy ha a januári és 
februári  tejkitizetési íveket nem hozták 
be, azt a termelők eredeti aláírásával 
ellátva hozzák be, mert aadig  sem 
tejarat,  sem előleget  nem folyósítunk, 
amtg ezeket  a kt/itelési  listákat  meg 
nem kapjuk. % 

Tekonczia  A. s. k. 

A föld  azoké, ak ik megműve l ik 
Aiketnéajftemtat  14. isafcaw 



Udvarhely-megye földműveseihez 
Az Udvarhelymegyei Mezőgazdasági Kamara közleménye 

A Mezőgazdasági Kamara értesili 
Udvarhely megye földmives  társadal-
mát, hogy a tavaszi buza csávázása 
csakis nedves  csávázissal végezhető, 
még pedig kékkővel, á zab csávázása 
üszök ellen csakis Formollal végez-
hető el. 

A búzavetőmag csávázásával alkal-
mazandók azon utasítások, amelyek 
az 1947-es őszi vetéíi kampánnyal 
kapcsolatban adattak ki. 

A zab csávázása az alábbi utasítá-
sok szerint végzendő el. 

Ugy a kékkő, mint a Formol fel-
használása hasonlóan, mint az 1947 
évben, az INCOOP kiutalására, a köz-
ségi szövetkezetek kiosztásában, a 
községi gazdasági elöljárók és gazda-
körök ellenőrzés alatt történik. 

A vetőmagvak Formollal végzendő 
csávázására, községenként csávázó 
központok létesítendők, az alábbi uta-
sítás szerint: 

Tekintettel arra, hogy a zab For-
mollal végzendő csávázása első ízben 
történik fenti  utasítások szerint, illető 
csávázó községi központok legyenek 
a cél érdekében idejében felkészítve, 
pontosan alkalmazkodva az adott uta-
sításokhoz. 

A községi vetési bizottságok fejtse-
nek ki propagandát gyűlések stb. al 
kalmával a buzaüszök és a zabüszök 
betegségek megakadályozására. 

A velőmagvak csávázása a mellé-
kelt utasítások szerint köteléző, a 
mezőgazdasági szervező és tanács-
adó törvény 15 paragrafusa  szerint, 
kibővítve a 9 es számú törvénnyel, 
mely megjelent a Monitorul Oficial  41 

- számában, 1943 febr.  18 án. 
Utasítások 

a zab Formollal végzendő csává-
zására az üszök betegség ellen. 
A csávázó-anyag elkészítése. 
40 százalékos 250 gr. kereskedelmi 

formalin,  vagy 32 százalékos 300 gr. 
kereskedelmi formalin  jól összekeverve 
100 liter vizzel. 

A csávázás történhetik : a) merítés 
se), b) permetezéssel. 

A merítéssel végzett csávázás vé-
gezhető egy 60—70 cm. msgas kád 
ban, melynek átmérője 1 méter legyen, 
melybe betöltünk 100—150 liter kész 
csávázó anyagot. A csávázandó vető 
mag elhelyezendő egy kétfüles  fonott 
kosárban, mely zsákvászonnal legyen 
kibérelve. 

A kosár belemeritendő a csávázó 
anyaggal telt kádba, a kosárban lévő 
vetőmag jól összekeverendő, hogy a 
csávázó anyag mjnden maghoz hozzá 
juthasson. 

Egy nagyobb fakanál  segítségével 
viszont a kosárban a csávázó anyag 
tetején úszkáló piszkot és magot ki-
merítjük. 

Egyszerűbb és könnyebb, ha a ko 
sárban legfeljebb  20—25 kgr. csává 
zásr%. szánt vetőmagot csávázunk egy-
szerre. • 

A csávázó szerben a vetőmag 15 
percig tartandó, lülönös figyelemmel 
arra, hogy'ezt az időt ne lépjük tul. 
A 15 perc elteltével, a kosár kiveendő 

a kádból, a magot pjdig elterítjük egy 
olyan padlózatra, mely előzőleg szin-
tén csávázó szerrel volt permetezve. 

A kádban lévő csávázó anyag fel-
használható többszöri alkalommal, 
azon feltétellel,  hogy a használat u án 
gondosan befedjük, 

b) Permetezéssel  végzett  csávázás. 
Kisebb mennyiségű zab vetőmag csá-

vázható fentebb  ismertetett Formol ké-
szítés által, a vetőmagot permetező 

kannával megnedvesítve, majd lassan 
lapáttal összekeverve, hogy a csávázó 
anyag minden maghoz hozzá jut-
hasson. 

100 kgr. vetőmag csávázásához 10 
kgr. csávázóanyag szükséges. 

A müvelet végrehajtása után, a vető-
mag egy ponyvával betakarandó, majd^ 
2 óra leteltével vékonyabb rétegben 
elsimítandó többszöri lapátozással, il-
letve forgatással  száradás céljából. 

A vetőmag legkésőbb 2 nap múlva 
elvetendő, j a csávázás megtörténte 
után. 

Kiknek kell bcvonnlni április 1-én ? 
A Nagy vezérkar tudomására hozza 

az érdekelteknek, hogy 1948 április 
1 én kell bevonulnia az 1947 es kor 
osztály második csoportjának. 

Bevonulni kötelesek: 
Azok az ifjak,  akik az 1947 es kor 

osztályhoz tartoznak és otthon vannak 
és nem voltak az első csoport bevo 
nulásakor behiva. 

Azok, akik az 1946 os korosztály-
hoz vagy az 1947 es korosztály első 
csoportjához tartoznak és a "bevonulási 
kötelezettségnek nem tettek eleget. 
Azok, akik halasztást élveztek az első 
csoportból a második csoportba. 

Az ifjak  kötelesek ugy elindulni ha-
zulról, hogy április 1 én feltétlenül  je 
lentkezniük kell annál a hadkiegészitő 
parancsnokságnál (Cercul Teritorial)? 
amelyikhez tartoznak. Mindazokat, akik 

lülynem jelentkeznek a hedkiegészitő 
parancsnokságon (Cercul Teritorial), 
mint szökevényeket fogják  kezelni és 
a törvény rendelkezései szerint súlyo-
san meg lesznek büntetve. 

Az 1947 es korosztály II. csoport 
jából azok az ifjak,  akik a Tudor 
Vladimirescu vagy a Horia Cloşca és 
Crişan önkéntes hadosztályoknál akar 
nak katonai szolgálatot teljesíteni, nyi 
latkozatot kell tegyenek április 1 előtt 
eme szándékukról a hadkiegészitő pa-
rancsnokságnál, mert április 1 utón a 
hasonló nyilatkozatokat nem fogják 
figyelembe  venni. 

Felhívjuk a szülők és az ifjak  fi 
gyeimét, hogy a nagy vezérkari felhi 
vásnak tegyenek feltétlenül  eleget és 
ne engedjék magukat az ellenségek 
tői, rosszakaróktól és rémhirterjesz 

a fenti  időtől kezdődően'5 napon be- | tőktől befolyásolni. 

Megvalósulás előtt a nők joga 

28 án megválasztott képviselőink sza 
vaznak meg, természetes jogainkat 
törvényesen biztosítja számunkra. 

Ezért kell mindannyiunknak az uj 
alkotmány megvalósítójára: a Nép 
Demokrácia Frontjára szavazni. Vá< 
lasztási jelűik a NAP. —r —a 

Minden nőt fokozott  mértékben ér-
dekel ma már az a munka, amelybe 
a felszabadulás  óta a nők belekapcso 
lódtak, Az érdeklődés mind szélesebb 
méreteket ölt. Ennek megfelelően 
szükséges, hogy megismertessük az 
érdeklődőkkel azt a munkát, amit a 
Demokrata Nők Egységes Szövetsé 
gébe tömörült nők megyénkben végez 
nek. Erre annál is nagyobb szükség 
van, mert nap nap után jönnek hoz 
zánk olyan testvérek, akiket eddig 
még csak, nem is láttunk és kérik, 
hogy fogadjuk  el segítségüket, mert 
ők is részt akarnak venni munkánkban. 

Szívesen és örömmel látjuk ezeket 
az uj segítőtársakat, mert tudjuk, 
hogy ez a jelentkezés azt jelenti, hogy 
megértették az idők szavát. Felismer-
ték azt tz átalakulást, azt a vérnél-
küli forradalmat,  melyben ma benne 
vagyunk és amelynek a célja a mi 
célunk is: a béke megteremtése, az 
emberi élet és munka értékelése és a 
gyermekeink jövőjének biztosítása. 

Itt áll most előttünk a n»gy meg-
valósulások lehetősége. Már csak rö 
vid idő van a választásokig. Ezekben 
a napokban mindenkinek ez kell le 
gyen a legfontosabb  gondja. Ou kell 
lennünk az urnák előtt és le kell ad 
nunk szavazatunkat a Napra. Mert 
csak igy valósulhatnak meg azok a 
célok, amiket magunk elé tűztünk. 
Ennek a megszavazandó alkotmány 
nak a törvényei a gyermekek és anyák 
érdekeit fogják  biztosítani. Tudnunk 

1848 es az EMGE 

kell, hogy a törvényhozó testületnek 
minden képviselője — közöttük 33 nő 
— azért harcol, hogy eltűnjenek a 
még fennálló  sérelmek, hogy megszi 
Iái dúljon a béke és a népi demokrácia 
országunkban. 

Falusi nőtestvéreink is kiveszik ré-
szüket a munkából. Mikor a mentő 
autó gyüjtőiveit kiosztottuk, azt nagy 
lelkesedéssel szinte szétkapkodták tő-
lünk. Ez biztosiija a gyűjtés sikerét 
és nem sokára a kórházi orvosaink 
rendelkezésére fog  állani ez az autó, 
hogy általa meg lehessen menteni a 
megye távolabbi részében is a bete-
geket. Ugyancsak szép munkát fejte 
nek ki nőtestvéreink a falusi  napközi 
otthonok megteremtésében. A legszebb 
eredményeket Zsombor, Gyepes és 
Szentábrahám mutatja, ahol már meg 
is teremtették az alapot a napközi 
otthonok számára. Kiveszik a részü-
ket a választásokkal kapcsolatos fel-
világosító munkából is. 

A napokoan kerül sor a vándor 
babakelengyék kiosztására, hogy az 
arra rászorult szegény anyák sorsán 
könnyíteni tudjunk. A Demokratikus 
Nők Egységes Szövetsége egy baba 
kelengyét ajándékoz annak a gyermek-
nek, *aki máiclus 8 án, a Nők Nem 
zetközi Napján született. 

Ezek az eddigi eredmények is azt 
mutatják, hogy demokratikus rendsze-
rünk megerősödésével mind szélesebb 
lesz a munkakörünk. 

Az uj alkotmány, amelyet a márc. 

1948 márciusában a föld  dolgozói 
nak emlékezniök kell: száz éve annak, 
hogy a pozsonyi reform-törvény  nyo-
mán megszűnt jobbágyaink évszá 
zadokon át fullasztó  jobbágyi sorsa. 

Hosszú évszázadokon át húzták a 
föld  rabszolgái gályarabként az ak 
kori főnemes  és nemes osztály 10 és 
100.000 holdas birtokainak evezőjét, 
— földtulajdon  nélkül — adózva föl 
desuraiknak, robotolva egyházaknak, 
katonát adva, közmunkákat végezve. 

Eme hosszú évszázadikon át veze-
tett földbirtokpolitika,  melyet saját ér-
dekeinek szolgálatába állítva, az osztrá 
udvar diktált, meg is hozta „áldásos 
gyümölcsét" : elmaradottság, művelet-
lenség, az ország gazdasági életének 
teljes lezüllését. 

E megmerevedett gazdasági helyzet 
megváltoztatásának volt a kezdemé 
nyezője az 1818 as márciusi ifjusá 
és gyakorlati keresztül vivője a pozso-
nyi országgyűlésnek reformtörvénye, 
mely kimondotta a jobbágyság felsza-
badítását, az úrbéri terheknek a meg-
szűntetését és a földnek  jobbágyok 
közötti felosztását. 

A föld  rabszolgáiból végre emberek 
lettek. 5158 földesúr  tulajdonából 
1.615.774 hold ment át a jobbágy 
ság birtokába. 

A 100 éves EMGE emlékezik ma i 
100 éves évfordulóra.  / 

A jubiláló forradalom  szelleme ftltí 
ma 1948 ban a megújhodott EMGÉT, 
amikor a haladó gondolat kormányzó 
politikai erővé vált. 

Az EMGE ma a dolgozó földmű 
vességé és nincsteleneké, velük szö 
vetségi és testvéri viszonyt épit, néppé 
a népért, velük van, értük. 

E&i célozza az udvarhelyi EMGE 
kirendeltség akciója, mely országszerte 
folyik  fokozott  ütemben: az EMGE 
gazdakörök élére olyan haladó szel 
lemü föidmivesek  állítása, kik garan 
ciák a jövő zálogára, népi köztársi> 
Ságunk biztosítására. 

így széles dolgozó földmives  ré-
tegeink be fognak  kapcsolódni ti 
EMGE hálózatába, saját képviselőjük-
kel az élén. így lesz az EMGE az 
egész falu  földmivességének  össze, 
kapcsoló szerve. 

Ahogyan Petőfi  mondta: 
„Földúlt  szobraik  kövébtil 
Uj,  dtcső  szentegyház épül, 
A kék  eget vesszük boltozatnak, 
S oltár  lámpa lészen benne a NAP.U 

H.  T. 

Értesítés 
Az Ela6 Udvarhelyi Gyapjo-
fonóda,  Baromvásártér 3 sz. 
alatt, vállal ványolást bár-
milyen poszt ót a, fonást  berke 
és merinó gyapjúra, fésülést 
szálas gyepjura is. 2—3 

Szavazz a NAP-ra, a Népi Demokrácia Frontja választási jelére! 



Udvarhely népe meg-
érti a történelmet 
Két hete, hogy megindult a válasz 

tási alapra a gyűjtés. Megyénk népe 
megértette a nép ügyét, maga a nép 
Intézi saját erejéből. 

így a dolgozók mindegyike adott a 
kevésből, Parajdbányászai adtak 18.700 
lejt. A keresztúri járás kitelt magáért, 
ott iskolák kulturcsoportjai, munkások, 
földművesek  kb. 100.000 lejt gyűjtöt-
tek eddig. Zsombor népe összeadott 
Í226 lejt. Továbbá Száldobos 3000, 
Almás 4900, Felsőrákos 4900 lejt. 

Három román gimnázista leány jött 
jelvényeket árusítani, Lăpălat Fioare, 
Pavel Reghin* és Moraru Ligia meg 
kérdezték, milyen célra kell gyűjteni, 
miután elolvasták egy pár szakaszát 
•z alkotmánytervezetnek a közoktatás 
ról, a földművesekről,  elmentek gyüj 
teni, a három harmadikos leányka 
-1007 lejt gyűjtött. 

Különböző szervezetek előadásokat 
rendeztek ; a földnélküliek  szakszerve-
lete 3000 lejt, a ref.  koll. és róm. 
kath. gimn. kulturegyüttese négy köz 
légben 18 700 lejt, a gazdasági iskola 
és az ipari szakiskola 6747, a NNP 
pedig 10 000 lejt gyűjtött össze ren-
dezvényeivel. 

A város kisiparosai is megértették 
•z idők szavát; a vasasok 10 500 lejt, 
kereskedők 15 0C0 lejt, ügyvédek 9500, 
orvosok ped g 3850 lejt gyűjtöttek. 

Jellemző, hogy nem ăzok adtak és 
gyűjtöttek többet, akiknek van, hanem 
akik megértették, hogy mi most a 
történelmet csináljuk, hogy rajtunk áll, 
hogy milyen jövő vár reánk, hogy márc. 
28 határkő, a boldogabb jövő kapuja. 

SPORT 
4IMTE Auto-Sport-Karres 2 :0 (0 :0) 

Nagy érdeklődés előzte meg Romá 
nia két kézilabda-élcsapatának Népi 
Köztársasági Kupa-találkozóját. A mér-
kőzés nemvárt szép sportot nyújtott 
v&rosunk közönségének. 

A második félidő  19. percében Got-
hird révén a hazaiak megszerezték a 
vezetést, majd a 26. percben szép 
akció után Nagy mestergólt dobott 
és ezzel a góllal a Karres sorsa meg 
pecsételődött a kupa további küzdel-
meiben. Az Auto Sport minden egyes 

I játékosa az utolsó percig küzdött, 
hogy kicsi városunknak megszerezze 

I a hírnevet. 

Karres-UMTE Auto Sport 0 : 0 
Az Auto Sport női kézilabda csapata 

I meghosszabbítás után is veretlenül 
hagyta el a já'szóteret. Az udvar 

| helyiek, habár tartalékolva állottak ki 
a jónevü Karres*ellen, hatalmas küz-

| delemben megállták a helyüket. -

A Dnamó Gyergyószentmiklóson 
[2:0 aiányban verte a GySE csapatát 
barátságos labdarugó mérkőzés kere 

| lében. 

Az udvarhelyi TekeDisztriktben 
I folyó  R man N p̂i Köztársasági Kupa 
áöntőjetvn UMTE tekecsapata győ 
zött a Testvériség ellen 2725:2615, 

I vagyis 110 fával  így tehát Udvarhely 
megyét a nga vUíd l̂meiben az UMTE 

I tekecsapata frgji  képviselni. 

Választói között a NDF udvarhelymegyei 
listavezetője: 

Kacsó Sándor 
Csak legutóbb említettük meg Kacsó Sándorral kapcsolatban, hogy ő 

mint a MNSz elnöke és legelfoglaltabb  embere, még mindig nem tudott érke 
zést találni, hogy képviselőjelölt minőségében közöttünk megjelenhessék. Ez 
a megjegyzésünk azóta már tárgytalanná vált, mert listavezetőnk lapunk zár-
takor, budapesti kiküldetéséről megérkezve, már megyénkben van, hogy fal-
vainkatjelkeresse és meggyőző szavaival maga is elősegítse demokráciánk 
tökéletes győzelmét a választáson. * 

Botrány a Vatikánban 
Olaszországban egyre féktelenebbül 

dühöng a Di Gasperi kormány ter 
rorj», amely ellen a Demokrata Nép 
front  a tömegek erejét vonultatja föl. 
Másik kényszereszköze az olasz reak 
ciónak a Vatikán, a reakciós egyházi 
vezető körök nyilt és féktelen  beavat-
kozása a politikai életbe, a vallásnak 
reakciós korteskedésre való kihaszná-
lása. A legújabb jelentések kimutatják 
az anyagi érdekeltséget is, amely az 
olasz főpapság  politikai magatartása 
mögött meghúzódik. 

A Vatikán kiterjedt szervezetét pro-
paganda eszközül használja fel,  hogy 
megmentse a reakciós kormányt a kö-
zelgő választáson a vereségtől. A Va-
tikán különböző kitalálásokkal, csodák-
kal és jelentésekkel vezeti félre  a hi 
vöket. A Szent Széket szoros érdekek 
fűzik  az amerikai trösztökhöz, külö-
nösképpen a Morgan csoporthoz. 

Az olasz rendőrség letartóztatta 
monszenyor Cippicot, a Vatikán állam-
titkárságának volt tisztviselőjét. Cippi-
cot azzal vádolják, hogy ékszereket 
és több százmillió lírát lopott. Ez az 
eset rávilágít arra, hogy a Vatikán 
külföldi  valutákkal feketézett. 

Bár a Vatikán és az olasz kormány 
arra törekednek, hogy a botrányt el-
fojtsák,  ennek ellenére a Cippico esst 
olyan üzelmekről rántotta le a leplet, 
amihez hasonló a Vatikánnal kapcso 
latban már évszázadok óta nem for-
dult elő. 

Cippico letartóztatásával más vezető-
szerepet játszó személyekről akarják 
elterelni a gyanút: Piusz pápa három 
unokaöccséről, a Pt.celli hercegekről. 
A pápa három unokaöccse a Vatikán 
pénzintézeteinek a főnöke.  A botrány 
kihatással Van a ds Gasperi kormány 
választási hadjáratára. 

XiH tnfiVclhetiti flMjifct  3 948-ban napszámosodat 
fandclKezfscK  a földel;  megműveléséről 

A Hivatalos Lap f.  hó 16 ikán kelt 
63 ik száma közli az ipar és ke-
reskedelemügyi minisztérium 6563. sz. 
határozatát, melyben az 1948. mező 
gazdasági évre engedélyezi, hogy 
azok, akik saját erejükből, illetve csa-
ládtagjaik közreműködésével földeiket 
megművelni nem tudják, mezőgazda 
sági napszámosokat alkalmazhassanak. 
E napszámosokat közös megegyezés 
alapján akár természetben, akár pénz-
ben fizethetik. 

Ugyancsak a Hivatalos Lap fent 
megjelölt száma közli a földművelés 
ügyi minisztérium 431 számú határo 
zatát, melyben utasitja a községi föld-
művelési tanácsokat (Comitetele Gos-
podăreşti Comunale), hogy mindazo-
kat' a területeket, melyek az állam 
tulajdonát képezik, de a RE UM vo-
natkozó termelési állomásai nem vet-
tek kezelésükbe, a járási mezőgazda-
sági kirendeltség vezetőjével (Ş:ful 
Ocolului Silvic) egyetértésben hala-
déktalanul adják ki használatra azok-
nak, akik azt meg tudják művelni. 

Mindazok, akik ilyen területeket mü 
veinek meg, a termés betakarítása 
kor kötelesek annak egyötödét termé 
szetben beszolgáltatni a földmüvelés-
ügyi minisztérium illetékes szerveinek. 

Ugyancsak a Hivatalos Lap egyik 
száma közli a földművelésügyi  minisz 
térium 432. határozatát, melyben uta-

sítja a községi földművelési  tanácso-
kat (ComiteteleGospodăreşM Comunale) 
hogy a járási mezőgazdasági kiren-
deltség vezetőjével (Şeful  Ocolului 
Agricol) egyetértésben, mindazokat a 
földeket,  melyek 1948 április 15 én 
nincsenek bevetve, azonnal juttassák 
olyan földműveseknek,  akik azokat 
meg tudják művelni. 

Mindazok, akik ilyen területeket mü 
veinek meg, kötelesek a termés beta-
karításakor, természetben annak egy-
ötödét a föld  tulajdonosának átadni. 

A nagyváradi ref.  egyház-
kerület üdvözlete a MNSz 
országos intézőbizottságához 

A Magyar Népi Szövetség bukaresti 
országos Intézőbizottságához a nagy-
váradi református  egyházkerülettől a 
következő távirat érkezett: 

„Nagyváradi Református  Egyház-
kerület mai napon tartott rendkívüli 
közgyűléséből testvéri köszöntését 
küldi az egyidőben Nagyvar»don 
ülésező Magyar Népi Szövetségi 
Százas Intézőbizottságnak. Annak 
munkálkodására az Isten áldását és 
kegyelmét, saját egyháza részére 
pedig a Magyar Népi Szövetség to 
vábbi hathatós és testvéri iá nógatá-
sát kéri. Aláirás : Nig^ vár«di Re'or 
mátus Egyházkerület Elnöksége, Va-
déi Bî'a. Olosz L jo* " 

Március  28. 
A köd,  sötétség  felszakadt, 
győztesen  fénylik  már a nap, 
fordul  a naptár, ünnep ez — 
nyomornak,  gondnak  vége lesz. 

Minden  dolgozó  ünnepel, 
S diadalmasan  menetel, 
a kettős  ünnep hajnalán, 
március huszonnyolcadikán. 

Saját  sorsáról  dönt  a nép, 
az urna elé bizva lép, 
mert köd,  sötétség  felszakad, 
győztesen  fénylik  már a nap. 

b. b—m. 

Ahogy az emberek az uj 
alkotmányt fogadják és 
ahogy a választásokra 

készülnek 
Sükő : a hegyek közé eldugott, jel-

legzetes kicsi székely falu  munkás is 
rendszerető népe, mikor elmondom, 
hogy miért jöttem, szeretettel vesz 
körül. Mindegyik mond, vagy kérdez 
valamit. 

Egy öreg néni arról érdeklődik, hogy 
igaz e az, hogy szabad finomlisztét 
őrölni és igaz-e, hogy ezután több 
lesz a 

cukor. Kedves öreg néni kb. 
80 éves, mikor megmondom, hogy 
igaz, megfogja  a kezem, apró öreg 
szemeiben a második gyermekkor bol-
dog csilogásával mondja, hogy hát 
ő ugy is leszavazott volna, de most 
még nagyobb örömmel megy a sza-
vazásra, mert látja, hogy szépen rendbe 
jön minden. 

Lesz jó édes fehér  kalács az ünne-
pekre, hozzá teszi még, hogy beszé-
lek a fiatalokkal  is, mert reám éppen 
ugy hallgatnak, mint a tanítóra, vagy 
a papjukra.* 

Jól eső érzéssel veszek bucsut az 
öreg nénitől és a falu  összes dolgo-
zóitól. Itt megnyertük a csatát. 

Faliújság-verseny 
Udvarhelyen 
Az Udvarhelymegyei Szakszervezeti 

Tanács kulturosztálya március 15-re 
az 1848 évi forradalom  100 éves év-
fordulójának  megünneplésére a Szak-
szervezetek között faliujságversenyt 
rendezett. A versenyben 23 faliújság 
vett részt. 

Március 16 án ült össze a bíráló 
bizottság, amely különböző szerveze-
tek kulturfelelőseiből  tevődött össze. 

A biráló bizottság, mint legjobbakat 
elsőnek az egészségügyi szakszerve-
zet faliújságját,  másodiknak a .tanári 
szakszervezet faliújságját,  harmadik-
nak a művészi szakszervezet faliúj-
ságját és pótlóit g negyediknek a ház-
tartási alkalmazottak faliújságját  minő-" 
sitette. Ezek a szakszervezetek okleve-
let fognak  kapni. E eken kivül még a 
bizottság d'cséretre érdemesnek mondta 
ki az UMGISzés Federale alkalma-
zó' jainak faliújságját. 

Legrosszabbaknak a következőket 
minősítették: CFR alkazottak szak-
szervezet, megye házi csoport, keres-
kedelmi és magán alkalmazottak szak-
szervezet és a rer.dőrségi tisztviselők 
faliújságjait. 

Hagyarok! A népi demokrácia Fronlja munkára és harcra hiv a jobb életért 



Március 15-ike 
Homoródszentpálon 

Tartalmas műsorral, felemelő  már 
dus 15-iki ünnepet rendezett Homo 
ródszentpálon a községi e'őljáróság-
gal karöltve a Munkáspárt, M gyar 
Népi Szövetség és az állami is stóla 
tantestülete. 

Ugy a tanítókat, mint valamennyi 
szereplőt a legteljesebb elismerés illeti 
munkájukért. Jóleső érzéssel állapítjuk 
meg, hogy a község összes latos 
sága egyetértve, egymást segítve, egy 
akarattal rendezte meg a lélekemelő 
ünnepséget. Az estélyen befolyt  ön 
fcéntes  adományokat választási célokra 
fordítják. 

Kisiparosok figyelmébe! 
A MNSz jogügyi bizottsága, a pénz 

ügyigazgatóság megkeresése folytán  az 
érdekelt kisiparosoknak az alábbiakat 
hozza tudomására: 

A pénzügyminisztérium a 221. se. 
rendeletével — a pénzügyi eljárási 
jog 27. szakaszától eltérően — meg 
engedi, hogy azon kisiparosok, akik 
nek az évi tiszta jövedelme nem ha 
ladja meg az 500.000 lejt, 1948 már-
cius hó 31 napjáig az 1947—48 adó 
évre megállapított adókiróvásukat köz 
igazgatási uton — egyszerű kérvény 
nyel — felülvizsgáltathassák,  függetle 
nűl attól, hogy az illető kisiparos már 
élt e fellebbezéssel  s annak mi volt az 
eredménye, illetve elintézési módja. 

Az ilyen irányú kérvényeket 60 lej 
okmány és 2 lej I. O V. R. bélyeggel 

' ellátva a pénzügyigazgatósághoz, vagy 
az illetékes kerületi adóellenöri hiva 
tálhoz lehet benyújtani. A rendíletér 
telmében az 1948 évi március 31 után 
beadott kérvényeket figyelembe  nem 
vehetik. 

Bővebb felvilágosításokat  a pénzügy 
igazgatóság, vagy a Magyar Népi Szö-
vetség jogügyi bizottsága ad. 

Megállapították a kiosz-
tandó vetőmagvak árát 
A Hivatalos Lap f.  hó 16-iki 63-ik 

száma közli az ipar és kereskedelem-
ügyi minisztérium 6562. számú hatá-
rozatát, melyben megállapítja a tava 
szi vetési kampány alkalmával szét-
osztásra kerülő vetőmagvak árát, még-
pedig : búzáé kilogrammonként 5 60 lej, 
az árpáé 470  lej, a zabé 5 30 lej. 

A szétosztott vetőmagvak árát a ter-
melőnek az átvételkor készpénzben 
kell kifizetnie.  Amennyiben a termelő 
nek nem állana módjaban a vetőmag 
vak árát az átvételkor készpénzben 

«"kifizetni,  akkor aratás után gaboná 
ban kell megtérítenie, mégpedig: 3% kai 
nagyobb mennyiséget adva be, mint 
amennyi vetőmagot kapott. \ 

PORTLAND! CEMENT 
kapha ó 

az UMGISZ szövetkezetben 
bármilyen mennyiségben. 

Felhívás a 
székelyudvarhelyi tanonc-

tartó iparosokhoz 
Ellenőrzések alkalmával megállapi 

tottuk, hogy egyes iparo3ok tanulói ren-
detlenül járnak tanonciskolába. Oiyan 
iparos is van, aki egyáltalán nem jár-
tatja és teljesen elzárja a tanu'.óifjak 
elől a nevelés és tanulás lehetőségét. 
Megállapítottuk azt is, hogy a tanév 
elején c$edé*es felszerelési  dijat a leg-
többen a mai napig sem fizették  be, 
lehetetlenné téve az eredményes taní-
tást. Ugy a felszereiési  díj be nem 
fizetése,  valamint a tanulók hiányzása 
az iskolából, büntetést von maga 
után. 

Felhivjuk a tanonc'artó iparosokat, 
hogy fizetési  kötelezettségüknek tegye-
nek eleget és a mai naptól pontosan 
küldj ék el és ellenőrizzék az iskola 
látogatásokban tanoncaikat, hogy az 
esetleges pénzbüntetéseket elkerüljék. 

Aki ezen utolsó felhívásunknak  nem 
tesz eleget és törvényes kötelességét 
nem teljesíti, az a következményekért 
maga magán kivül senkit se okoljon. 

Székelyudvarhely, 1948 márc. 15. 
Ilyés  Imre  sk. a MK airend. elnöke. 
Barabás Sándor  sk. a Szaktan, elnöke. 
Birta József  sk. a tanonciskola igazg. 
Dáné Ödön  sk. az IMSz megbízottja. 

Nyomatott a >Szabadság< könyv 
nyomdában Székelvudvarhelvt. 

Én is az 1. számú listára 
szavazok: a NAP jelére! 

Hirdetmény 
A rendőrség a közönség és érde-

keltek tudomására hozza, hogy az ösz-
szes tartalékos tisztek, altisztek és mü 
mesterek f.  évi április 1 ig jelentkezni 
kötelesek a helybeli körzetparancsnok-
ságnál katonai livretjük láttamoztatása 
végett. Abban az esetben, ha nem 
bírnak livrettel, bármilyen katonai iga-
zolvány elfogadható.  Jelentkezések idő 
pontja bármelyik napon 8 jórától 12 
óráig. Mindazok, akik ezen időpontban 
nem jelentkeznek és livrptjüket nem 
láttamoztatják, hadbíróság elé állíttat-
nak, a hadügyminisztérium 44272— 
1948 számú 65 §. bis. rendelete 
alapján. 

Rendőrfőnök  : 
Stoleru  Constantin. 

Ügyosztályvezető: 
Chess Constantin. 

x Keresek megvételre egy Kodák 
Junior 620-as fényképező  gépet. Cím 
a kiadóhivatalban. 1—3 

x Eltévedt Vass P. Áron nevü, 28 
éves néma fiam.  Aki tud róla, értesít 
sen. Vass P. Ignác Oroszhegy címre. 

x Egy vas esztergapad'is zongora 
eladó. Cim a kiadóban. 

x Sülyeszlös Singer varrógép, mo 
dern ötlámpás Orion rádió sürgősen 
eladó. Sántha Kossuth u. 40. 

x Házak, földek  eladása v«gy vétele 
ügyében é>d klődjék Rákóczi ut 2. 
Ugyanott 5 szövőszék eladó. 

x Értesítés 1 Az UMGISz seprü-
üzeme bármilyen mennyiségű cirok 
seprű szállítását vállalja. Olcsó árak 
biztosítva. Megrendelések: Székely-
udvarhely, Kossuth utca 29 sz. alatt. 
Telefon  44. 

H Í R E K 
— Ar idegen állampolgárok és hon-

talanok (piros könyvesen) március hó 
23 ig fizessék  be a tartózkodási en 
gedélyük 1948 ra szóló meghosszab 
bitásának ill-téké', amivel 1948 okt. 
1 ig való tartózkodásul jogát fogják 
bizonyítani. A tartózkodási jog meg 
hosszabbítása iránt más lépést tenniök 
nem kell. 

— Az érdekeltek tudomására hoz 
zuV, hogy a rendörcomisa'i vizsgákat 
1948 április ll-ére elhalasztottak. 

— A bogárfalvi kulturcsoport f.  hó 
13 án Széüelyudvarhelyen vendégsze 
repelt. A róm. kat. főgimnázium  tor 
natermét zsúfolásig  megtöltő ifjúság 
a kedves műsoros előadáson nagy ér 
deklődéssel ve't részt. Megelégedését, 
tetszését gyakran kitörő tapssal fe 
jezte ki. 

— A Hivatalos Lap 1948 febr.  28 ik 
számában megjelent 47—948 sz. köz-
kegyelmi törvény'közkegy-lemben ré 
szesiti azokat, akik elmulasztották ide 
jében láttamoztatni katonai könyvüket, 
vagy nem jelentették be lakhelyválto 
zásukat, továbbá azokat, akik behívó 
parancsuknak nem tettek eleget és 
nem vonultak be, feltéve,  hogy a be-
vonulási időponttól három hónapnál 
hosszabb idő nem telt el. A katonaszöke-
vények is közkegyelemben részesül 
nek, ha a szökés ideje 3 hónapnál 
kisebb. Ezekben az esetekben közke 
gyelemben csak az részesülhet, aki 
febr.  28-tól számított 60 napon belül 
katonai egységénél jelentkezik. Igen 
fontos  rendelkezés továbbá az is, hogy 
az 1946 március 16 i Hivatalos Lap 
ban megjelent közkegyelmi rendelet 
ben felsorolt  katonaszökevények és be 
nem vonult katonakötelesek is mente 
sülnek a büntetés alól, ha a fenti  60 
napon belül jelentkeznek. Azok a szö-
kevények és be nem vonultak, akik 
külföldön  tartózkodnak, csak a haza-
térésüktől számított 60 napon belül 
kell jelentkezzenek. 

— Az Udvarhalymegyel Mezőgazdasági 
Alkalmazottak Szakszervezete, f.  hó 
14 én d. e. 10 órakor tartotta szak 
szervezeti választási nagygyűlését. 
A nagygyűlés, amelyen ré^ztvettek a 
vidéki szakszervezeti csoportok kikül 
döttjei is, mindvégig lelkes hangulat-
ban folyt  le. A megválasztott vezető 
ség a helyi és vidéki csoportok leg-
jobbjaiból tevődik össze, akik Ígéretet 
tette k, hogy minden erejükkel a mun-
kásság érdekeit fogják  szolgálni, hogy 
kiérdemeljék a munkásság bizalmát, 
amit a választás egyhangú lelkesedé-
séből kiéreztek. A nagygyűlés feldől 
gozta a vetési és váiasztási kampány 
kérdését és határozati javaslatot foga-
dott el, hogy ennek érdekében min-
den tagot mozgósitottnak tekintenek, 
hegy egyetlen darab föld  bevetetlen 
ne maradjon és a választás érdeké 
ben felvilágositó  munkát végezzenek. 
A mezőgazdasági alkalmazottak ez ál 
tal tanújelét adták annak, hogy ki 
akarják venni részüket az ország uj 
jáépitéséért, a dolgozók életszínvonalé 
nak felemeléséért  és a népköztársaság 
megerősítéséért folytatott  munkából. 
A mezőgazdasági alkalmazottak szak-
szervezete napról-napra erősödik és 
elfoglalja  méltó helyét a többi szak-
szervezetek sorában. 

MANGAL SI COMBUSTIBIL S. A. R. 
cu.sediul rí 

O îorheiu, S r. Kossu'h Nr. 42 

CONVOCARE 
Adunarea generală ordinară a ac-

ţionarilor S. A R. Mingal ş Combus-
tibil este convoca â la sediul socie âţiî 
în OJorheiu, Str. Kossuth No. 42. în 
ziua de 15 Aprilie 1943 ora 11 pentrQ 
a delibera şi a se pronurţt asupra 
următoarei ordine de zi : 

1. Raportul consiliului de adminis 
trtţe asupra mersului operaţiunilor 
societăţi îa anul 1947. 

2. Raportul censorului unic. 
3 Aprobarea bilanţului şi contului" 

de profit  şi pierdere mai jos aiă:atţ 
încheiate la 31 Decembrie 1947. 

4. Descărcarea consiliului da admi-
nistraţie şi a censorilor de gestiunea, 
lor pe anul 1947. 

o. Distribuirea beneficiului. 
6. Focarea retribuţiei administratori-

lor şi a censorilor 1 

7. Ritificarea  coop ârilor făcu'e  de 
consiliul de administra ţ e şi alegerea 
unui consilier îa Consiliul de admi> 
nistrtţe In loc vacant. 

8. Alegerea unui censor titular ş a 
unui censor supleant. 

9. Autorizarea membrilor din con-
siliui de administraţie şi a censorilor 
de a face  parte din al e consilii de 
administraţie şi censorate, conform 

Magyar, román, szavazz velünk» 
Nap a választási jelünk! 

^ • M H H M M n H i H H H ^ H H W 
legu Ni. 8U, puDílOi â t i Mámorul 
Oficial  Nr. 26 din 2 Februarie 1945. 

Acţionarii care nu se pot prezenta 
în persoane, vor putea da procuri 
altor acţionari, procurile urnând a fi 
depuse la sediul societăţii cel mai târ 
ziu până la ziua de 9 Aprilie 1948 
ínc'usiv. 

In cazul în care î.i ziua de 15 Apr, 
1948 nu se va întruni numărul de 
acţionari prevăzut de ari. 26 din sta> 
tute, adunarea -generală se amână cu 
acei şi ordine de zi la 22 Április 1948 
ora 11, tot la sediul socie'ăţii din 
Odorheiu. Str. Kossuth Nr. 42, când 
se vor lua ho ă âri valabile, oricare va 
fi  partea de capital reprezentată. 

Consiliul  de  Administra  fie. 

B I L A N Ţ 
per 31 Decembrie 1947 

Az á l l ampo lgárnak joga van a munkához! 

Active: Cassa . . . . 123.53* 
Cont blocat B. N. R. . . 2 347 
Conto curent . ' . . 1550.182 
Inventar 267 213 
Mărfuri  4 025 820 

Total «ciiv . .6169 100 
• 

Pasive: Cont blocat B. N. R. 50 
Conto curent . . . . 2.305 978 
Capital 626 400 
Fond. dit. d n ree. . . 3 1 22 750 
Excedent (P o' ) . . 113 922 

Total pasiv . . 6.169 10Q 
CONT PROFIT SI PIERDERE 

per 31 Decembrie 1947 
Div. chelt. de administraţie 1.316.404 
Pierdere rep. din arul 1946 2.679 
Excedentul anului 1947 113 922 

Total Pierd.r . 1.433.U05 
Rezult, din <ânz rrărfurilor  1 433 005 

Toiat pron; . 1 433.005 


