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As uj pénz 
A török  elleni  háborúkból  is-

meretes Montecuccoli  osztrák  had-
vezérnek  — aki a vasvári szé-
gyenteljes  békét  megkötötte  — 
tulajdonítják  azt a mondást,  hogy 
a háborúhoz három dolog  szük-
séges : pénz, pénz és megint 
pénz. 

A pénz nemcsak a háborúnak, 
hanem a béke gazdasági  életének 
is fontos  tényezője. 

A békéért  folyó  és a népi de-
mokráciánk  megteremtése  iránti 
küzdelmünkben  kormányunk  uj 
fegyvert  adott  a dolgozó  nép ke-
zébe — az uj pénzt. 

A gazdasági  harc uj fejezeté-
hez ériünk.  A háború utáni el-
kerülhetetlen,  az üzérek  és feke-
tézők  érdekeit  szolgáló  infláció 
véget ért. Csehszlovákia,  Bulgária, 
Magyarország  ujtipusu demok-
ráciái után országunk  is mégte 
remtelte  a pénzrögzitést  (a  stabili-
zációt.) 

A dolgozó  nép széles rétegei-
nek érdekében  hozott  stabilizációt 
örömmel s a biztonság érzetével 
köszöntjük,  azzal az erősbödő  tu-
dattal,  hogy demokratikus  kor-
mányunk újra tanújelét  adta, 
hogy intézkedéseivel  a széles népi 
rétegek  érdekeit  szolgálja. 

Ez a tudat  azonban még nem 
elég.  A kormány  intézkedései  is 
csak akkor  fogják  a kivánt  sikert 
meghozni, ha mindannyian,  mun-
kások,  fóldmivesek,  értelmiségiek, 
kiskereskedők  és kisiparosok  össze-
fogunk  és egy áttörhetetlen  gyű-
rűt  alkotunk  a stabilizáció uj 
épülete  körül. 

* 

A termelés  emelése, a fogyasz-
tók  öntudatos,  fegyelmezett  visel-
kedése,  a törvények  és rendeletek 
pontos betartása,  a kíméletlen  harc 
a dolgozó  nép ellenségei,  az üzé-
rek  és feketézők  sisera-hadja  el-
len, a visszaélők  és rémhírter-
jesztők  leleplezése,  — mind  a sta-
bilizáció megerősítését  biztosítják. 

Minden  dolgozó  érezze azt, hogy 

A DPB felhívása 
a stabilizáció mellett 

A DPB országos végrehajtóbizott 
sága felhivással  fordult  az ország la-
kosságához. Felhívásában tudomására 
hozza a dolgozó rétegeknek, hogy a 
lej értékét minden körülmények között 
megvédi. Minden feltétele  megvan a 
pénzrögzités sikerének. Jó termésünk 
van, az ipari termelés naponta fokozó-
dik, az uj pénznek megvan a fedezete. 
Ezeket a feltételeket  fokoznunk  kell 
és az e&ész ország lakossága erejének 
kifejtésére  van szükség. Felhívja a 
végrehajtóbizottság a munkásságot az 

ipari termelés fokozására,  a földművé 
seket a föld  jsvaiból való többterme-
lésre és több és jobb munkát kiván az 
ország lakosságától, mert a több munka 
a többtermelést, a többtermelés jobb 
életet biztosit. Kíméletlen harcra hivja 
fel  a dolgozó réteget a spekulánsok, 
üzérek, szabotálók és feketézők  ellen. 
Senki egy lejjel se adjon többet sem-
miért a hivatalos áron felül. 

A továbbiakban fegyelmet,  munkát, 
takarékosságot, öntudatot és kimélet 
len harcot kér az országtól. 

Mit kell tudnunk 
a stabilizációról 

A stabilizációs miniszterközi bizott 
ság fontosabb  határozatai: 

A régi lej bankjegyeket, kincstári 
jegyeket stb.-t bevonják, s helyettük 
kisebb egységű pénznemeket bocsáta-
nak ki. 

Az uj bankjegyek 100, 500 és 1000 
lej értékű, a Nemzeti Bank által ki-
bocsátott papírpénzek. Ezeken kivül a 
Kincstár 50 banis, 1, 2 és 5 lejes fém 
pénzt és 20 lejes papírpénzt hozott 
forgalomba  váltópénzként. 

1 kgr. 9/10 finomságú  arany árát 
168 350 lej 17 baniban állapították meg, 

A beváltási kulcs 1 20.000 lej. 
A régi lej összegek beváltásának 

határideje 1947 augusztus hó 21, csü 
törtök este 8 óra. 

A beváltásra engedélyezett legma-
gasabb összegek: 

a) Köz és magánalkalmazottaknak 3 
millió lej. 

b) Földműves családfőknek,  maguk 
és családjuk részére 5 millió lej. 

Azok, akik gabonabeszolgáltatási 
kötelezettségüknek eleget tettek, jogo-
sítottak még 2.500.000 lej beváltására. 

Azok az alkalmazottak, akik föld-
művesek is, földműveseknek  tekinten-
dők. Alkalmazottak és iparosok, akik 

községekben laknak, földműveseknek 
tekintendők. Akik nem igazoltak fog-
lalkozást, legfeljebb  1 millió 500.000 
lejt válthatnak be. 

Azok a földművesek,  afrik  más hely-
ségben laknak, mint craládjuk, a 
maguk részére külön 1 500 000 lejt 
válthatnak be. 

A községi, vármegyei és állami köz-
hivatalok egész pénzkészletüket jogo-
sultak beváltani, amit irataikkal tud-
nak igazolni. 1947 aug.. 12 iki pénz-
készlet értendő. 

Jogi személyek és kereskedelmi üz-
lettel nem foglalkozó  egyesületek a 
pénzügyigazgatóság által igazolt fize-
tési jegyzék (stat) alapján a junius 
havi fizetések  összegének erejéig vált 
hatják be régi lej összegüket — le 
számítva a létszám felettiként  elbo 
csájtott tisztviselők fizetéseit.  Ugyanez 
a jog illeti meg forgótőke  cimén a 
vállalatokat és mintagazdaságokat. A 
beváltásra nem kerülő régi lej össze-
geket tulajdonosaik a miniszterközi 
bizottság végzésének a Hivatalos Köz 
lönyben való megjelenésétől számitott 
15 napon belül letétbe helyezni tar 
toznak köz- vagy magán hitelintézet-
nél, zárolt S7ámlára kamat nélKül. 

Hasonlóképpen kamat nélkül zárol-
ják a pénzintézeteknél gyümölcsöz-
tetés végett vagy más célból letétbe 
helyezett pénzösszegeket. Utalványok, 
pénzescsomagok és pénzeslevelek, 
csekkszámlák aa illető intézetnél zár 
alá veendők. 

A zárolás feloldására  vonatkozó ren-
delkezések csak minisztertanácsi jegy-
zőkönyv utján történhetnek. 

A beváltható összegek erejéig, me-
lyek valamely pénzintézetnél vannak 
letétbe helyezve, a Nemzeti Bank ad-
hat engedélyt. 

Az összes köz- és magántartozások 
kifizetésének  ideje, kivéve * köz- él 
magánalkalmazottak, valamint a nyug-
dijasok esedékes fizetését,  szeptember 
hó l-ig meghosszabbitódik. 

A régi tartozások stabilizált lejben 
fizjtendiőké  t * „JfcHYáitási  kulcs ará-
nyában. 

A bérösszegek megállapítása és A 
zetése külön rendelkezés tárgyát fogja 
képezni, addig is a bérösszegek fize-
tése elhalasztódik. Az adó kivetése 
stabilizált lejben történik. Az eddig 
eszközölt befizetések  beszámítása a 
be cserélés! kulcs szerint történik. 

Az államot, megyét, vagy községet 
illető összes hátralékok vagy folyó 
adók, illetékek, büntetések és bármely 
köztartozások fizetését  szintén Stabili-
zált lejben kell teljesíteni. 

Ezeknek a rendelkezéseknek a meg-
szegőivel szemben a szabotázs-törvényt 
alkalmazzák. 

egy-egy örséget  álló  katona  a sta-
bilizáció frontján,  ahol az ő éber 
és vigyázó magatartásától  függ 
a stabilizáció sikere  s gazdasági 
életünk  helyreállítása,  a dolgozó 
nép életszínvonalának  emelése, 
gyermekeinek  boldogsága  és jö-
vője. 

Lapunk, mely indulásától  kezdve 
a széles néprétegekre  kiterjedő 
népi demokráciát  szolgálja,  öröm-
mel és lelkesedéssel  köszönti  a ro-
mán kommunistapárt  által  java-
solt  és a demokratikus  kormá-
nyunk részéről  megvalósított  sta-
bilizációi. 

Megállapították 
az uj postai 
dí jszabást 
A posta vezérigazgatósága távirati 

uton közölte a székelyudvarhelyi pos-
tahivatallal az uj postai díjszabást. A 
postahivatal vezetője készségesen bo-
csátotta rendelkezésünkre a táviratot, 
maga hozta el szerkesztőségünkbe, 
hogy tudjuk tájékoztatni Udvarhely-
vármegye és Székelyudvarhely város 
lakosságát. 

Levél helyben 8 lej, 20 dkgr. sulyu 
egyszerű levél az ország területére 12 
lej, 20 dkgr on felül  minden 20 dkgr. 
4 lej, egyszerű és képes levelezőlap 
7 lej 50 bani, mig az üdvözlő és ka-
tonai levelezőláp 2 lej. 

Nyomtatványok, irodalmi, iskolát és 
tudományos könyvek, időszaki lapok, 
folyóiratok  postai dija 50 dkgr^ig 
1 lej. 

Ajánlott levél 32 lej, melybél 20 Mj 



az ajánlási, 12 lej az egyszerű levél 
dija. Express-dij 33 lej. 

Az egyszerű küldemények rekla-
málást dija 4 lej, az iktatott küldemé 
nyéké 7 lej. A kelifiképpen  fel  nem 
bélyegzett levelek után a hiányzó bé-
lyeg összegén felül  4 lej fizetendő.  A 
feladott  tárgyak utánvételi dija 24 lej. 
Kiscsomagok dija 13 lej 50 dkgr.-ig, 
azon felül  minden 50 dkg. 26 lej. 

Az újságok postai szállítási dija da-
rabonként 1 lej. 

Pénzes postautalvány 5 lej, küldési 
dij 200 lejig 7 lej, amihez hozzájárul 
4 lej pótdíj, 200 lejtől 10.000 lejig a 
küldési dij 13 lej. Táviratok szavan-
ként helyben 2 lej, más helységbe 4 
lej. Távirati uton küldött pénz postai 
dija 10.000 lejig 50 lej. Sürgősen kéz-
besítendő távirat 12 lej. Válaszos táv-
irat pótdija 13 lej. 

A Magyar Népi Szövet-
ség körlevele a helyi 
szervezetekhez 

A Magyar Népi Szövetség Udvar 
helyraegyei Szervezete 1949—1947 sz. 
alatt iktatott 10 számú körlevelében 
felhívja  az összes helyi szervezeteit, 
hogy vagyoni helyzetük megállapítása 
végett a szervezetek tulajdonát képező 
ingó és ingatlan vagyonról egy rész 
letes leltárt szíveskedjenek megyei szer-
vezetünkhöz legkésőbb  1947 aug. 25 ig 
beküldeni. Nemleges jelentés is kül-
dendő. A pontos határidőért a helyi 
•lnökök és titkárok felelősek. 

« .t-ti.mDeák  István  s. k. h 
vm. ügyv. elnök. 

Nagygyűlések és nagy 
ünnepségek a 

stabilizáció napján 
A főváros  és az ország nagyobb 

városainak munkássága nagygyűlések 
és nagy ünnepségek keretében fejezte 
ki őrömét és megelégedését a stabili-
záció felett.  A fővárosban  az ünnep-
ségen megjelentek a kormány képvi-
selői, a politikai pártok és a szakszer 
vezetek vezetői és mintegy 300.000 
munkás, dolgozó, értelmiségi gyűlt ősz-
sze, hogy köszöntse a kormányt, a 
RKP-ot és a jobb életet biztosító sta-
bilizációt. 

A stabilizációt az egész ország dol-
gozó rétege nyugalommal és bizako. 
dással fogadta,  csupán a feketézők  és 
a nép nyakán munka nélkül élősködők 
kapkodtak kétségbeesve. 

A dolgozó nép mindenütt eltökélt 
szándékát nyilvánítja, hogy a stabili-
zációt minden körülmények között 
meg fogja  védeni és a lej vásárló 
erejét megőrzi. Fokozottabb harcot 
folytat  a dolgozó nép azok ellen, akik 
kétes üzelmeikkel ujabb inflációt  sze 
retnének teremteni. Az órájuk ütött, 
tűnjenek el a feketézők! 

— Szeszárak. Egy liter 90 fokos 
szesz 230 lej, az egészségügyi szesz 
180 lej, 1 liter 40 fokos  pálinka 110 
lej, a 32 fokos  85 lej. 

A telefonbeszélgetés uj dijai 
Három perces beszélgetés 50 km.-ig 

60 lej, 1 perc 20 lej, három perces 
beszélgetés 50—100 km.-ig 120 lej, 1 
perc 40 lej, három perces beszélge-
tés 100—200 km.-ig 190 lej, 1 perc65 
lej, három perces beszélgetős 200— 

400 km ig 300 lej, 1 perc 100 lej, 
három perces beszélgetés 400 kilómé 
teren belül 515 lej, 1 perc 150 lej-
A telefonközponttól  helybeli beszélgetés 
7 lej. Meghivási dij 55 lej. 

Be kell szolgáltatni 
az aranyat és a devizákat 

A képviselőház a következő fontos 
törvényjavaslatokat szavazta meg: 

1. az arany és deviza kereskede-
lemről, 

2. az arany és valutakészletnek a 
Nemzeti Bankhoz való beszolgáltatá 
sáról. 

Tizenöt nap alatt be kell jelenteni 
az arany- és devizakészleteket, kül 
földi  valutában való követeléseket, 
külföldi  ingatlanokat. E rendelkezések 
megszegőit a törvény értelmében 5—25 
évi elzárással, az érték elkobzásával 
és annak ötszörösére menő pénzbün-

tetéssel sújtják. 
Be kell jelenteni az aranyérméket, 

az u. n. «kakasokat* is. Nem kell be 
jelenteni az ékszereket, a fogaranyat. 
Részletes felvilágosításokat  a Nemzeti 
Bankok szolgáltatnak. A bejelentésnél 
és beváltásnál az értékek eredetét a 
beváltóknak nem kell igazolni. 

A hivatalos beváltási árfolyamok: 
dollár 150, svájci frank  34-88, angol 
font  605-25, egyiptomi font  624 42, 
palesztinai font  603*48, belga frank 
345, francia  frank  1 25, cseh korona 
3 lej, 1 kg. arany 168.356 lej. 

Megállapították 
Székelyudvarhelyen a piaci árakat 
Székelyudvarhely város ármegállapi 

tó bizottsága megállapította a termény 
és élelmiszer árakat. A megállapított 
árakkal az ármegállapitó bizottság fi 
gyelemmel volt ugy a dolgozó réteg 
valamint a termelők ér-dekeire. Várjuk 
az ármegállapitó bizottság további köz 
érdekű munkáját. Felhívjuk az eladók, 
valamint a vásárlók figyelmét,  hogy a 
megszabott árakhoz szigorúan ragasz-
kodjanak, mert a magasabb áron való 
adás vagy vétel súlyos büntetéseket 
von maga után. 

Az ármegállapitó bizottság pedig 
vigyázzon arra, hogy amint országos 
viszonylatban a pénzrögzitést előkészí-
tő és végrehajtó bizottság a mezőgaz 
dasági és ipari termékek között egyen 
súlyt teremt, ugy városunkban is a. 

túlzott eltolódások szűnjenek meg. Szi-
gorú ellenőrzés minden vonalon. 

Az alább közölt áruk kilógrammban 
értendők. 

Kenyér 12, napraforgó  olaj 32, háj 32, 
alma 2—3, körte 3 - 5 , barack 7—8, 
szilva 3—4, dinnye (görög és sárga) 2, 
ananász dinnye 3, szőlő 7—8, tyúk 20, 
marhahús 18, borjúhús 24, disznóhús 28, 
birkahús 16, szalonna 30, zsír 38, sajt 
28, juhturó 32, tehéntúró 12, tejföl  16, 
vaj 60, paprika 4, csipőspaprika 2 50, 
karfiol  4, burgonya 2, hagyma 3, főző 
tök 0*40, murok 2, petrozselyem 3, p£-
radicsom 2 50, vinete 2, fokhagyma  7, 
káposzta 1, zöldbab 1, ugorka 0 50—1, 
apró ugorka 1-50, tojás 1, tehéntej 4, 
kenyérsütés 1, cukr. sütemény 7, 1 öl 
fa  1000—1200 lej. 

H I RE K 
— Lapunknak ez a száma, a körül-

mények miatt, csak rendkívüli kiadás-
ban, félterjedelemben  jelenik meg. 
Következő, augusz'.us 26-iki számunk 
ismét rendes kiadású lap lesz, a szo-
kásos teljes terjedelemmel. 

— Dávid László azékelyudvarhelyi 
diák országos nagy sikere. A nemzet-
nevelésügyi minisztérium középiskolás 
irodalmi versenyét Dávid László, a szé-
kelyudvarhelyi ref.  kollégium IV. osz 
tályos növendéke, Dávid Gyula theol. 
magántanár fia  nyerte meg. A tétel: 
Melyik irodalmi munka tette rám a 
legnagyobb hatást a demokratikus 
eszmék igazságában és szolgálatában ? 
Az elbírálást külön miniszteri bizottság 
végezte. 

— Magyarországon elfogták  a gyá-
rakban tüzeket okozó gyujtogatókat, 
akik beismerték, hogy fasiszta-szerve-
zetnek a tagjai. 

— Vizsgák a ref.  kollégiumban. A 
ref.  kollégium fiu  főgimnáziumának 
igazgatósága közli, hogy az V. osz 
tályra szóló felvételi  vizsga szeptem 
ber 5 és 6 án lesz. Magán, javitó, kü 
lönbözeti és összefoglaló-vizsgák  aug. 
22 és szept. 4 között lesznek. 

— Az u] termény-árak. 100 kg. 
75/3% fajsúlyú  buza 560 lej, 100 kg. 
68/3% fajsúlyú  rozs 400 lej, 100 kg. 
60/3% fajsúlyú  árpa 470 lej, 100 kg. 
42/3% fajsúlyú  zab 530 lej. 

— Uj textil-árak: 1 méter parchet 
50 lej, 1 méter vászon 41 lej, zefir 
51 lej, sifon  25 lej, Americ vászon 
41*50, dokvászon 86, karton 52 lej, 
lepedővászon 247 gr.os 103 lej, férfi 
gyapotzokni tucatja 295 lej, női zokni 
tucatja 240 lej. 

— A képviselőház legújabban meg 
szavazott törvénytervezete szerint, a 
községi jegyzőket feljogosítja  okmá-
nyok készítésére, egyben kötelezi őket, 
hogy a szegényebb földművesek  részére 
a szükséges okmányokat és iratokat 
díjmentesen készítsék el. 

— A RATA székelyudvarhelyl {ki-
rendeltségének vezetőjét lapunk mun-
katársa felkereste  és megtudta, hogy 
a távirati uton kapott értesítések alap-
ján Székelyudvarhely—Marosvásárhely 
között az útiköltség 609 lej, Székely-
udvarhely—Parajd 232 lej, Székely-
udvarhely—Farkaslaka között 131 lej, 
Székelyudvarhely—Csíkszereda 353 lej 
és Székely udvarhely—Szentegyházas-
falu  között 187 lej. 

— A Royal mozgóképszínház veze-
tőjétől kapott értesülés szerint a mozi 
jegy ára 20 lej. Kedvezményes jegy ára 
16 lej. Közölte továbbá, hogy a közeli 
hetekben jönni fog  az egész világon 
nagy sikert aratott szovjet film,  a 
Kővirág. 

E g y vagy k é U z o b a - k o n y h f i s 
l a k á s t b é r b e v e s z e k . A bérösz-
szege t e g í s s é v r e e l ő r e l lze-
t e m . C i m a k i a d ó b a n . 

— UJ vaauti díjszabás. Az állomás-
főnökségtől  kapott értesülés szerint 
Székelyudvarhelyről a következő he-
lyekre ezek a vasúti díjak érvényesek: 
Segesvár I. 360, II. 240, III. 180. Szó-
kelykeresztur I. 240, II. 180, III. 120. 
Brassó I. 1000, II. 740, III. 500. Bu-
karest I. 1800, II. 1360, III. 900. Ko-
lozsvár I. 1600, II. 1200, III. 800 lej. 

— Dohány és cigaretta árak: A 
CAM igazgatóságának tájékoztatása 
szerint a dohány 20 gr. csomagja I. 
40, II. 30, III. 14 lej, cigarettapapír, fi-
nom 10 lej, III. oszt. 3 20 lej, cigaret-
ták darabja: Tomis 7, Mihai 7, RMS 
4.80, Regale 3 80, Cârpiţi 2 50, Mă-
răşsjti 1-80, Naţional 1-20, Plugar 0 80, 
kártya I. 380, II. 215, III. 140 lej. 

Judecătoria Mix ă Odorheiu. 
Dos. 65—1947, 

Soţia lui Simo Lajos din Odorheiu 
prin cererea No 42 1947 a cerut dec 
lararea moiţîi prezumate a soţului său 
Simo Lajos dispărut pe frontul  Újpest 
Spit. Crucea Roşie 1946. 

Invităm pe cei cari ştiu ceva des-
pre exintenţa dispărutului, să anunţe 
Parchetul Trib. Odorheiu, care face 
cerce'ări in cauză. 
Judecător-şef  Grefier  şef 

Doncilă C. Sabău 
România Ministerul Justiţiei 

Comisiunea pentru Constatarea 
Condiţiunilor de Naturalizare şi 

Recunoi ş .ere 
Dos. Nr. 113 Nat. 1947. 

D 1 Ştefan  Nagy domiciliat în Odor-
heiu Str. Morii No. 2 a făcut  cerere 
acestui Minister pentru a i se acorda 
cetăţenia romănă. 

Prin cerere petiţionarul ara<ă că este 
supus maghiar, de profesiunea  comer-
ciant, răscut în com. Diószeg Cehos 
lovacia, la data de 13 Iunie 1913, de 
religiune catolic, venit şi stabilit în 
ţară în anul 1940. 

Conform  art. 19 din legea privitoare 
la dobândirea şi pierderea naţionalităţii 
române, se publică aceasta spre ş.iin-
ţa aţelora care ar voi să facâ  îniâtn-
pinare, potrivit disooziţiunilor art. 20 
din zisa lege. 

P. conf.:  L. Raicu 

P U B L I C A Ţ I E . 
Subsemnatul Dénes Moise din co-

muna Dârjiu jud. Odorheiu declar că 
in urma evenimentelor de lăsboiu dia 
anul 1944 şi 1945 am pierdut Diplo-
ir ă de baccalaureat Nr. 16 din Aprilie 
1944 eliderat de Liceul Unitarian din 
Cristur jud. Odorheiu. Se declară nulă 
şi nevalibi.'ă in mâinile oricui s'ar 
«fia-  Dénes Mózes 

Nyomatott a >Szabadság« könyv-
nyomdában Székelyudvarhelyt. 

Éljen a nép érdekét szolgáló stabilizáció! 


