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Uj kormány alakult 
Cristea Miron pátriárka elnökletével. 

Hnescu belügyminiszter helyettes miniszterelnök, 
2igre Miklós és Dragomlr Silviu állammlniszterek. 

Ölelik» a király, február  1-án aláirta a 616. számn 
L.irilvi rendeletet, amely igy szól: 
* ' j szakasz. Tekintettel a kormány lemondására, a 
lemondíet elfogadtuk. 

2. itakait. Miron pátriárka Őszentsége a miniszter-
elnökünk is megbizatik az u j kormány megalakításával". 
' A második királyi dekrétum: 

Tekintettel a 616. azámu dekrétumra, az alkotmány 
4ti szkl:a9záoak értelmében minisztereinkké éa alminiszte-
„inkké nnvez7.uk ki a következőket: 

CVin->8cu Armand helyettes miniazrerelnök, belügy mi-
„ázter és ideiglenes hadügyminiszter. 

Umandi Victor, igazságügyminiszter. 
Siavescn Victor, hadfelszerelésügyi  miniszter. 
Ghelmegeann Mihail, közmunka- éa közlekedésügyi 

miniszter. 
Constsntinescu Mitita, pénzügyminiszter éa a Banca 

Xitioatl* kormányzója. 
Bujoiu Ioan. nemzetgazdasági miniszter. 
Teodoreacu Panl tábornok, lég- éa tengeréazügyi mi-

niwtcr. 
l!«lea Mihei, munkaügyi miniszter. 
Ur. Mirinencu tábornok, egészségügyi miniszter. 
Zigre Miklós dr., művészet- éa valláaügyi miniszter. 
Aodrei Petre, nemzetnevelési]gyi miniszter. 
liateocu Grigore, külügyminiszter. 
Iiragomir Silviu, kiaebbaégi államminiszter. 
Cornateann N. professzor,  földmiveléaügyi  miniszter. 
Pop Traian professzor,  államminiaster. 
Alminiszterek: 
Serban Mihail fóldmiveléai,  Titeann sajtó- éa propa-

ludaügyi, Marinescn Gábriel tábornok belügyi, Magnreann 
Mihail miniszterelnökségi, Popeaon N. lelkész vallásügyi, 
Toni nemzetneveiésügyi, Sadoveann Ion müvészetügyi, Mihail 
tábort:!; hadügyi, Jinga Victor töldmiveléatigyi, Baran Coriolan 
belügyi alminiazter. 

Ezenkívül őfelsége  dekrétnmot ir alá a mellyel 
Alexiasu George professzort,  Snceava tartomány azék-

tirtójst, Bucegi-tartomány élére helyezte át. 
Simian Dina Niatrn-tartomány széktartóját, Olt-tarto-

míny élére. 
Tatám Coriolan dr. volt alminiazter Szamoa-tartomány 

széktartújávi nevezte ki. 
Giurescu professzort  Alsódana tartomány élére. 
Ioneson Traian profeaazort  Pint-tartomány elére. 
Flondor Gergőt Sacceaava-tartomány élére. 
C'azacliu Grigoreát pedig Nistru-tartomány élére. 
Az udvarnagyi hivatal közleménye szerint őfelsége 

> t irály szerdán eate fél  8 órakor kivette az n j kormány-
tól az esküt, eata 8 órakor pedig az n j királyi azéktartók 
esküdtek fel 

Végrehajtási utasítás a Nemzeti Újjászületés 
Frontjáról szóló törvényhez. 

1. szakasz. A Nemzeti Ujjászttletén Frontja az egyet 
len politikai szervezet. 

'<2. szakasz. A Front célja az, hogy a nemzeti eszme 
megerősítése által a haza javát és Alinak szolidáritáaát 
szolgálja és megteremtse. Célja továbbá az, bogy megerősítse 
s családot, mint a társadalom alapsejtjét, aaellemi életet 
teremtsen a a keresztény hitnek ée a nép művelődésének 
fejlesztése  által az anyagi baladást ia elősegítse éa megte-
remtse a munka kötelezettaégét éa megbecsülteit. 

3. szakasz. A Nemzeti Újjászületés Frontjába minden 
román férfi,  vagy nö, aki a magas eszméket őszintén ma-
K»évá teszi, kérheti beiratkozását abban az eaetben, ha az 
alkotmányban megjelölt valamelyik foglalkozással  bír, bün-
tetlen előéletű és aláveti magát e azervezet belaó fegyelmi 
szabályzatának. 

4. szakasz. A beiratkozásokat az illetékes községi 
titkárságnál lehet eszközölni éa a titkárság a beiratáa meg-
"Sütését 3 hónapon balül közli 

5. szakasz. Minden tagnak megadják azt a lehetőséget, 
"°gy személyes munkájával járuljon hozzá a Front céljainak 
"legvnlósítáaához, fenntartva  aa alkotmányban biztoaitott 
''Ijes egyéni szabadaágát. 

l>. azakaaz. A Front tagjainak politikai tevékenysége 
l t o r T * ° y által elismert szakmai, vagy kulturális szervezetek 
"entei között történik. A Frontba beiratkozott etnikai ki-
sebbségek saját alosztályaik keretében érvényesíthetik mind-
»*okat a jogaikat, melyeket az «latben levő törvények biz-
tosítanak számukra. 
... szakasz. A Nemzeti Ujjáazttlatéa Frontjának a i a 
Kötelessége, bogy a nemzeti ideológiát terjessze éa a kös-
ezellemet ebbe az irányba terelje. A Front ezenkivül képvi-
? ' * kormány mellett az ösazes polgári éa szakmai érde-
keket. Tájékoztatja a kormányt a közigazgatási menetéről. 
. . . 8 - nakaaa. A Nemseti UjjáazBlotée Froatja szerrexe-
woak azonban tiloa akár ssamÚyas, akár ált alános jellegű 

felhívásokat  intézni a közhatóságokhoz. A véleményezéseket 
éa értesüléseket csakis a főtitkárság  közölheti éa osak köz-
vetlen uton a kormánnyal. 

9. szakasz. A Front végrehajtó szervei: a direktórium 
és a legfelsőbb  nemzeti tanáoa. 

10. szakasz. A direktórium 24 tagból áll, ezek közül 
6 a földmiiveeeégnek  és kézimunkásságnak, 8 a kereskede-
lemnek éa iparnak, S pedig a különféle  értelmi foglalkozási 
ágaknak képviselője. Ez a 24 tag résztvesz a logtelaőbb 
nemzeti tanácsban is. 

11. azakaaz. A legfelsőbb  nemzeti tanács 160 tagból 
áll, tehát az alkotmányban előirt 9-féle  foglalkozási  ágat 
60—60 tag képviseli. 

1*2. szakasz. A direktórium és a legfőbb  nemzeti fa-
nács tagjait királyi dekrétummal 2 évi időtartamra nevezik 
ki, még pedig a minisztertanács előterjesztése alapján. 

13. szakasz. A tanácskozó szervek gyűléseinek elnö-
két sorshúzással jelölik ki. A mimustereloök, vagy helyet-
tese ezeket az üléseket bármikor egybehívhatja a elnökölhet 
is rajtuk. Általában az ülés akkor ül össze, amikor a Front 
főtitkára  SsBzehivja, vagy pedig tagjainak egyharmada ezt 
kívánja. 

14. azakaaz. A legfőbb  nemzeti tanáca megállapítja a 
Front politikai irányvonalát, bejelenti kívánságait a Frontnak, 
megjegyzéseket tesz a közigazgatás menetéről, jóváhagyja a 
parlamenti, közigazgatáai éa szakmai választásoknál a jelö-
léseket. 

15. azakasz. A Front igazgatója sürgősség esetén 
intézkedhet mindazokban a kérdésekben, amelyek a legfőbb 
nemzeti tanáca hatáskörébe tartoznak, azonkivUl ellenőrzi a 
Front szervezkedési munkáját és fegyelmi  intézkedéseket tesz. 

16. azakaaz. A Front végtvhajtd szervei a főtitkárok, 
azonkivUl a királyi helytartósági, megyei, járási éa községi 
titkárok. 

17. azakasz. Három főtitkár  les?, a fentebb  említett 
foglalkozási  ágak mindegyike számára 1 — 1. A főtitkárokat 
a direktórium éa a minisztertanács előterjesztésére királyi 
dekrétummal 2 évre nevezik ki. A főtitkárok  részt vesznek 
a legfőbb  nemzeti tanács éa a direktórium ülésén, ahol mint 
titkárok működnek. 

18. azakaaz. Minden helytartóságban a fentebb  vázolt 
megkttlömböztetés alapján 3 utimr működik. Az illetőket a 
foglalkozási  ágak előterjesztése alapján sziutén királyi dek-
rétummal nevezik ki. A megbízatás 2 évre szól. 

19. szakasz. Minden megyében szintén három titkár 
mttködik. 

20. szakasz. A titkárok előterjesztésénél a törvény 
által elismert foglalkozási  ágak vezetői működnek közre, ha 
maguk ia tagjai a Nemzeti Ujjászületéai Frontnak. 

21. szakaaz. Minden járásban éa minden községben 
mindössze 1 titkár működik. A járási titkárt a helytartósági 
titkár nevezi ki, a községi titkárt az illető község választja 
és a választást a helytartósági titkár helybenhagyhatja. 

22. azakasz. A végrehajtó szerveknél alárendeltségi 
rendszer uralkodik. 

23. azakaaz. A titkárok végrehajtják a tanácskozó 
szervek által kiadott rendelkezéseket, ö k irányítják a propa-
gandát, Ok gyUjtenak tájékoztatáaokat, ellenőrzik a Front 
müködéaét és rendben tartják annak irattárát 

24. szakasz. A megyei helytartósági titkároknak, vala-
mint főtitkároknak  idOszakonkint össze kell ülniök, bogy 
az irányitás éa az ellenOrzéa munkájának részleteit meg-
beszéljék. 

26. szakasz. Minden titkárság mellett a szükségletnek 
megielelflen  irodákat állítanak fel. 

26. azakaBz. Ugy a tanácskozó szervek tagjai, mint a 
titkároknak megbízatását vissza lehet vonni abban az eaet-
ben, ha vétenek a fegyelmi  előírások ellen. 

27. azakaaz. A Nemzeti Újjászületés Frontjának ama 
tagjai, akik közhivatalnokok, vagy pedig a pártszervezetben 
különleges megbízatásuk van, egyenruhákat ée jelvényeket 
fognak  vÍBelni. A többi tagok osak feltételesen  viselnek 
egyenruhát, viszont a jelvény viselése számukra is kötelező. 

28. szakasz, A párt tagjai számára a következő fe-
gyelmi büntetéseket írják elő: figyelmeztetés,  az egyenruha 
viaeléaének eltiltása, a jelvény viselésének eltiitáaa, ideigle-
nes felfüggesztés  éa végleges kizárás. 

29. azakaaz. A fegyelmi  büntetéseket a közaégi i w -
vezetek tagjai számára a megyei titkárság róhatja ki. A 
fegyelmi  büntetéssel sújtottaknak joguk van a hierarohikus 
rendben magasabb szervhez felebbezést  beadni. A tartományi 
éa megyei titkárokat fegyelmi  büntetéaael a direktórium 
Bujthatja. A fegyelmi  büntetéseket azonban csak a becsUlet-
biróaág véleményezése alapján lehet kiróni. 

30. szakaaz. A Nemzeti Újjászületés Frontjának ama 
tagjait, ákikrOl kiderül, hogy titkos, vagy nemzetközi egye-
eüieteknek ia tagjai, végleg kizárják a Frontból éa ugyan-
akkor az érvényben lévfl  törvények szigorával sújtják. 

31. azakaaz. A Nemzeti Újjászületés Frontja jogi sze-
mélyiséggel rendelkezik és mint ilyen, javakat szerezhet 
magának, gazdasági, vagy szövetkezeti jellegű vállalatokat 
is azarvezhet. A Front anyagi alapját a tagdíjakból, adomá-
nyozáaokból, valamint a saját javak, vagy vállalatok hoza-
dékából betolyó öaaaeg képezi. 

32. azakasz. A Nemzeti Újjászületés Frontja nemzeti 
gárda sgységak néven segédalakulatokat iz azarvezhet. Ezek-

nek a segédalakulatoknsk a müködéaét külön szabályrende-
let togja előírni. 

33. szakasz. A Front tagjai közé beiratkozott nők 
előre meghatározott céllal különleges alakulatokat is szer-
vezhetnek. 

_ 34. szakasz, A Nemzeti Újjászületés Frontjának öaazea 
tagjai hűségesküt kötelesek teuni. 

35. szakasz. A Nemzeti Újjászületés Frontjának jel-
szava: „Király, Nemzet, Munka éa Hűség". 

36. szakasz. A Front tagjai felemelt  jobb karral éa 
„Egészségi" szóval köszönnek. 

37. azakasz. A Nemzeti Újjászületés Frontjának köz-
ponti székhelye az ország fővárosában  van. 

A mult hét. 
— Január 30-án Hitler vezér és kancellár besaéde 

elhangzott. A nnnet birodalom vosérének bessédét 
raaattit érdeklődéssel várta az egéBz világ közvéle-
ményt ea annak hantja általában kedveaő hatást kel-
'->tt A német államfő  ezúttal kilátásba hnyaate a fdggó 
"tidáeek békés uton való ellntésésonek lehetőséget. 
Hitlernek es a beszedi a megnöveked <ti N metország-
•nk első birodalmi gyűlésén és a n-ma-ttt szocialista 
párt untomra juhának hatodik évfordalójáo  hangzott 
«1. — A hasaid eUőorbtn végig vezet a nemz Hl sso-
cU'izmm uralomra lép;*» előtti N ímetoraaágoo, ahol 
30 párt marakodott, m g a nemzeti szocializmusnak 
i terii t migteMm:«nl a ném>t nép legiökeletns»bb 
•-<yiig*t. Azu.án Hitler beu.-da öaasrfoglalta  as 1988 
-H' eiemiayc-lt, amely micd^n vérontás nélkül évszáza-
dot német álmait v.Viósltotta meg. Megállapította a 
demokrata államok kegyetlenségét, amelyek a német 
népit megakarták semmisíteni. Htler ezután egéasan 
•yiitan rá^ri a gyarmati kírdw». Bakkal jobban 
t innak azok, «kik elvették ««ekat a gyarmatokat, ha 
t|*Bza fidiák  NtimMor.-zágoa'i. Anglia eddig 20 milliárd 
*r*oy markát költött fagyverk  eéare, bogy megtart-
hassa ezeket aa e'rabolt gyarmatodat. Ez az össseg 
•gyre nő. Ellenf  eleink k*Síb*n ca^k teher es a gyarmat 
— mond'» Hitl?r — jobban tennék ha enep aaerével 
vi-rsza ad iák azokat. A aa! dó kérdéssel kapcsolatban 
megÁlhpiija Hittler, ho;y a kérdést Európa-szerte 
rendezik és pedig o yan formában,  ahogyan u annak 
dején bejó-o">. Dj ma ismét jóaolok — folytatta  be-
«-íd-j korén H ler — éa kijelentem, ha a aaldő tőké-
oek m'g egyKZ'T sikerül Összefogni,  akkor nem a 
kommuolsniuj következik el, hanem a zsidó fajtának 
<rjij«s kilrtáaa. — A v»tlá4-allnuesség vádjára Hltle* 
'j^ianteii;', bojy a birodalomban senkit aem üldöznek 

viliAeí meggyőzed'Béri, de a po'ltlzáló papot a német 
Mrod»! om nem ttiri ÓB azokat meg fogja  BemmlBiteni. 
B sa DI végía  kijelentette H tler vedr  és kancellár, 
nogy N-nMoraságnak Prat cl*or?ság<ial és Angliával 
sz mbvn a gyarmatok kivételével semmiféle  területi 
igényel nivesunek H ' i i békés megállapodás lehető-
ségeiben, di ha bizinyoa álinmok részarői nem Bzttnik 
uug a némnt ellenes propaganda ujy N «metország 
víNi-zo oi f'ig  és ea osetban j«ihatnak l*m-it as állam-
(eifl  -.o r<>nd»B'-bb ^xlţzpteket kérni. Hder besséda 
tneg rámuia ott a Mii so l-l O asvorsaágának hatalmas 
-•rejera es bi>n;oziaua a B rím—Roma tengely közös 
cálkltliíif-telt  es egyöntftiiaégét. 

— Bonnot francia  kttlttgymlnlaster hlr szerint 
Berl'nba k^ziii, hogy visssaddja R bbentrop német 
iii Uirymlnlszser látogatását. A látogatástól a nemaet-
K('z hel>s^t további javulása várható. 

— G t> ncu Grigore román killBgymlnisstî r feb-
ruár hú l-e» B .igrádba utazott. A román államférfi 
vogHián.mak nlccien hivatalos jellege s ezért a szo-
kásos ttna«-p*lyea fogadtatások  elmaradtak. 

A Rtdor tud-piflil  jelentése saerlat 20 év óta 
most uő-zbr történik Migyarorazâţoo, hogy a hadkö-
inioi ifjakat  Borozás utján avatják a reguláris magyar 
hadsereg tagjaivá. 

— A chilei borza'm tg földrengés  aa egéss világ 
közvéleményében általános részvétet keltett. Az eddigi 

>lentéf>ek  xzerint a földrengésnek  60 enernél több 
halálos áldosita van. A csapta méreten tovább fokoazi 
«*, hogy több vulkán működésbe lépett éa további 
f8  d ökéget észlelhmőr. A f  í dreogéa során a föld  egéaa 
eáro-oVat, falvakat  nyelt el délamerikai Chile állambas, 
•hol most a legnagyobb katasstrófak  egyike játssi-
dott le. 

— A fpinyol  nemzeti h«d»rők a kedvezőtlen 
dóĵ ráa ellener» Is < rő tetett m »etben folytatták  a 
fiztársaságl  haderők U dóságét aa Kitalánla teljes meg-

lÓdltáBát. 
— Jjtuár 81-én, keddon Cbi-mberlaln angol mlalsa-

-ftrelont  lg v mondotta a be=e dél as sngol alFÓ hés-
A b«BBéd»t sfintén  ugv leh"t tekinteni, mint amely 

hi'zooRan hozzájárul a nemsetkösl béke megerósl-
éBébes. 

— Budnp-stpn a Dohány-nccal ssldó templom 
hívei közA f  <hrutr ho 3 «n két késigránátot dobtak. A 
merényletnek 18 sebesüli áldozata van. 
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l g y k i n S T < m t t U i l U t f a , 
Meg csak néhány ezstendeje, bogy Bartók áa 

Kodály világhírnévre vergódiek a aaékaly népi aene 
elemeinek a modera aeaobe való átültetésével a aaóto 
a néppel való behatóbb faglalkoaáa  miad nagyobb 
teret hédlt ngy Irodalmi, mint aenei éa mttvéaaetl té 
ren. A nép lelkülete képeai aa óa forráat,  melybó 
mindenkor meríteni lehet a mely örökös tanumány 
anyagot Jelent aa njat alkotni akarónak. Irodalom, 
aene, képiómüvésaet éa társadalom-tudomány mind a 
népélet, a néplélek áa e népi foglalkoaáaok  megfigye-
léséből ujul fel,  alkot maradandót. A nepl moitum 
mindig njwerü, mindig hatásoa éa mindenkoron olkal 
maa a tömegek megmozgatására. Aaonklvül örökös 
érdekesaéggel aaolgált aa Idegennek, ekl máa vidékre 
került a hasal tájról a össsehasonlltásokat tehetett a 
aaülófdld  mindig kedvesebb a aa Idegeaaég eaer titkot 
rejtegető, de éppen Ismeretlenségében vonaó tája köaött. 

A népi elem tu ajdonképpen nem la uj aem Iro 
dalomban, sem müvessetben. Aa Irodalom alapos viaa' 
gálata meggyóa bennünket arról, hogy blaonyoa Idők-
ben mindig volt egy megállás, egy vtaaaatérea a nepi 
goadolatvllághoa, a népi gondolat klncaeatáráhoa. A 
müvésaetek terén ngyanea éaalelhető. Templomaink 
régi featményein,  dlssltéaelc, berendesésük legjellegae-
teaebb tárgyain a román, gót, barokk éa egyéb kor-
atllnaok keveredésében ott találjuk örökösen aa egyéni, 
a aaékely népi megnyllatkoaáaokat, melyek annyira jelleg-
aetessé teaaik őket más vidékek hasonló építményeitől. 

A ssékely népi stílusnak e felújítása  Igen Idősaerü 
volna ma 1B egybáai épltéssetünkbtn, ahol erre legtöbb 
alkalom van. Iyenaaerü buadltáa akar lannl aa a ki-
állítás la, melyet Vámsaer Imra Ipsrmüvéaa rendeaett 
a helybeli Foto Balon helylaégelben Baékelytárgyú 
templom dls'itéal rajaaiból. A Bslnea cerusa rajaok ea 
eleven világában meggy őaódhetünk, hogy a saékely 
faképolna  és ppllak a modarn köpönyegben még ere-
detibb hatást ér el a a temp omok berendesése, padok, 
oltárok, kegyBBerek, caülárok, modern Ívelésű, da saé-
kely aamitu östziaogja mily meglpő érdtk*sséget 
kölcaönöanének falvaink,  fárdéh  gyeink sablonos kere-
tének. nemesik a tomp omok éa templomi aaerek, 
hanem a aaékely kapuk, ajtó-ablakdlaaluaek éa egyéb 
disatárgyak gyűjteményé e kiállítás, melynek megte-
kintési* meggyóai a asemlélőt, hogy e népi anyagnak 
a faluit  építkezéseknél való felhasználás*  mennyi ér-
dekességet és eredetiaéget, do aa Idegenek saámára 
mennyi vonaóerőt ls vinne bele a aaékely falu  életébe 

A kiállítás február  bő 12-én sárul a megtekint-
hető mlnd-mnop regg»l 8-tól 1 lg éa délután 3 tó* 7-lg. 

S P O R T . 
A február  bó 2 án megtartott 1928—1939 köaötti 

jégkorongütő mérkőzés sikere arra kOeaiette a veae'ő-
séget, hogy a kösönBégnek egy meglep^téBt saereasen 

Február 5 én, vasárnap megtartandó revancbe 
jellegű mérkóséaen minden egyea néző a belopó jegye 
melle egy válogató Ivet fog  kapni, melynek kitöltését 
teljesen a néző hoaaáértéaére blzzuk-

A legsikerültebb öaaaeállitást értékes díjjal fogjnk 
jntalmaanl. 

A mérkőzés vasárnap d. u fél  3 irakor kezdődik 

a b f t t l a  t « i t é a e l e a N . 
A napilapok hasábjain nemrég eaett szó arról aa 

uj összefogásról,  mellyel a fiatal&bb  írónemzedék a 
Híját irodalmi termését a nagy nyilvánosság elé tárni 
igyekezik. A fiatal  lrék kiadóvállalata az uj erdélyizé 
Re', az erdélyi talajnak aa uto'aó hu*s év alatt saárba 
szokó gondolkodóit gyűjtötte maga köré a Így méltán 
tarthat érdeklődéire számot, mert annak a nemzedék-
nek gondolat-világát tárja elénk, mely ngysaólva ezöle 
tése óta a kisebbségi sors kFzdelmelben érlelőd itt 
f-Jiflvé.  Ei a nemzedék nem ianer máét, mint a klsebb-
aAgi sorsot és vállalja rzt minden nehéz légeivel együtt 
a napi élet minden mnnka területén. 

A kisebbségi sora taposó malmában átőrlódött 
migyar fUtalság  goodoUt-világának legjellemzőbb meg-
nyilvánulása az aa összefüggéstelen  és mégis mindig 
egy tengely köré csoportosuló clkkaororat, amit B t-
logh Bdgár: „Inatlan történalem* címmel, mint ez uj 
vállalkozik első fecskéjét,  megjelentetett Balogh Bdgár 
a maga vá'toaatoa élmény-gyűjteményét adja közre 
rötidre ssabott f^j^atlekben.  KsebbBégl problémák, 
munkások, diákok, ketonák, aemmlt mondónak látaaé, 
de tanulságos véleményei, e. beatéi és el ezek tz óletbó-
ellesett apró történelek. melyeknek vonala ugy huaó-
d'k vígig Dévénytől a Fakete-tengerlg, mintha eratl 
IB jelezni akarná Írójuknak a dunai népek eljövendő 
nagv testvériségében való fmitikna  biaakodáaát. Ka a 
biztkedáa mindenütt kiértik a munkából a a veaérlő 
gondolat: aa egészaéges népi demokrácia őszinte meg-
teremtése utáni vágy magával ragadja aaolveaót. Bal 
eiójegitl Btlogh Bdgár fogalmazó  müvéaaete Íz, mely 
a keresel en egyszerűségnek, a csupán természetes 
értele marsi fdliubázott  nép gyermekével való beaaél-
getésrek iskoia példája. Annyira köavetlenfi),  oly ter-
mészetesen hatnak e sorok, hogy az olvasó azonnal 
metrgyCiődik ez előUe talán teljesen ismeretlen Írónak 
tiizta ődilnieEégéről. 

B ilogh Edgár munkája tanulságos olvaamáiy 
mindenki tzámdra. üiek aa egyaaerü emberekkel foly 
tátott beszélgetések a tömegnek vannak Írva. Dj ngyan 
akker tanulmány anyagot nyújtanak annak aa értel-
miségnek ls, aki a nép felé  való köseledí síién a kellő 
hangot kareal. A könyv ugy román, mint magyar TÖBB 
ről fWvelemreméltó  érdeklődésre tarthat azámot. 

Fentiek előrebocsátásával ajánljuk ml la olvasóink 
figyelmébe  Balogh Bdgár: .íratlan történőimé"-I, mely 
aa Brdélyi Enciklopédia kiadásában a napokban hagyta 
el a sajtót 

Apróságok. 
Baek aa évek aa átrendezések komákét élik. 

Átformálják  a földrésseket,  átrendeslk a lelkeket Ma 
igy, holnap ugy. Igaaán nem lehet ráfogni  ezekre e 
mai Időkre, hogy hoassu esztendőkre kiegyensúlyozott 
belyaeteket teremtenek. Minden pillanatban más éa 
más lehetóaégek bontakoanak elő. Ét amiképpen vál-
tóénak a különféle  akarások, arz irtat formálódik  külső 
éa belső berendeakedésünk. Nem éppen térkép rende-
aéaekre gondolunk. Neszen mindenki caak magába és 
elaaöroyülködve állapíthatja meg aat a gyakori elvál-
tozásokat, amelyekben a lelki élete vergődik. — Vég-
eredményben olyan érthető éa magyarázható a lélek-
nek ea a nagy válaága. Olyan aokat éltünk. Ba a 
nemzedék pár eBStendő alatt évaaáaadok folyamatait 
szaladta meg. Annak minden fázisát  maga Baenredte, 
maga csinálta. Nem csoda, hi kimerült és öaaaeroppt-
náa előtt áll ea aa egéaaeo kiégett éa megpróbáltatott 
nemaedék. Sok volt. Iitenem caak aa utoaó buaaonöl 
eBztendő alatt ml pergett le a aaemek előtt és mi ment 
végbe as emberi lelkek mélyén. Attól aa 1914 ea nyári 
naptól kezdve, amikor eldördültek a fegyverek,  a mai 
oaplg milyen aaenvedéBeket éltünk át. Nem beaaélhnk 
helyekről. Bátran mondhatjuk, aa egéaa földteke  bele-
sodródott a válságokba. Aa ember nagy lelki klnlódá-
aaiban ÓB útkereséseiben padig mintha teljesen elvesiett 
a kiveaeló ut Irgalma. — Bilyoogáa ea a ml életünk 
Nem la találjuk meg benne a nyugalmat. Legalább la 
minden jel arra mutat. 

* 
Semmi sem uj a nap alatt. Mindig azt hisszük, 

bogy valami ujai alkotunk a caak később jövünk rá, 
hogy olyaamlvel nyertük meg a világ teteaáaét, amU 
esetleg már valami évearedea ku ' iura m igával vitt aa 
örök feledésbe.  Outeaberg feltalálta  a könyvnyomtatást 

15. aaáaadban B ma őt ünnepaljük, mint a civilizáció 
elóhaladásának legérdemesebb harcosát. Siagény Qutt n-
berg tényleg azt hitte, hogy ujat alkotott b ml ia aat 
hltttk róla mostanáig. Moat aztán kiderült, hogy a 
koreaiak m á r 1800 körül i B n n r t é k a mozgatható fém-
betükró' való nyomtatást a ezrével mtradtak vlasse 
nyomtatványok a homokból kiásott buddhista kolos 
torokban, meg a mongolok által feldúlt  kloal csáazár-
lakok rombadóll könyvtar-azobálban. A Yi-dioaestla 
évkönyvei Baerint 1392-ben egy kőayvmialaatériumot 
ia felállítottak,  mely a batüöatést és a könyvek nyom 
tatását Irányította. Lám, a mennyel birodalom már 
1392-ben aaükaégét látta annak, hogy aa o'vasnl tudi 
polgárok olvasmányaira felügye  etet gyakoroljoo. Mai 
saemmel néave, tz; központi cenznra-hlvatalnak la 
nevezhetnék, mely kivá ogatta aa olvasóira ea m'g 
örökít óira érdemes agytermekeket. DJ nevezhetnék 
eat — ha a dolog máhlk oldalát nézzük — a mai idők 
propaganda mlmaat rmek ie, amlrői pedig aat hív-ük, 
hogy egéazen'uj, a mai totállá kuliurák aaülötte. P d g, 
mint a példa mutatja, a múltból előkaparáaaett valami, 
empán sz eltemetett, fcíed'abe  ment ő iku 'ura nem 
iameróBe folytán  volt lehetaéges eat ngy b»adci ea 
agyooclvllleált emberiségnek, mint valami uj lalálmáayt. • • 

Aa óskulturák tehát eltematkeanek, hogy ezután 
évszázadok, évezred ak mu'va mint ujak támadjanak 
fel.  N.tgyon ldóaa^rü moit erről beszelni, amikor ma-
holnap halotti tort k 'B»ű ünk ü nl egy másik ezeréves 
ku lurlermék fölött.  KrUz'us van a Bor jn B ami az ő 
tanításaiban a legnagyobb, a legmagával ragadóbb volt: 
a krlsctusl B a e r e t e t A szent Ágostonokat, ssent Fe-
renceket, Arpádháil szent Erzsébeteket kitermelő cpos-
to'l szeretet aa, amit moat kipusztítani kérzllnek, aa 
emberi szivekből aazal az állndoko ásBal, hogy a karosa 
ténység maradjon meg — eineveaéaben, da tűnjön 
al — t a r t a l o m b a n . Egy évszázad elegendő hozaá, hogy 

külinbSzS cmzura és propaganda hivatalok kipusz-
títsanak rz ÖBBSBB njilvánoa és magán-könyvtárakból 
minden olyan Bselleml t e r m é k e t , m e l y a aaeretetre 
emlékeztetné az olvasót. Leonénk újra a med >rn tech-
nika mlnd?n vívmányával felszerelt  — barbárok, kik-
nek minden gyönyörűsége a mechanlaált — gyllko ó 
Bzer-z írnok keaelésébenl tökáletesBég volna, éz'.án 
SBÜletlk megint egy uj magváltó kl mártírhalálával 
lelket önt a gépesített állataeregletbe a emberi mivol-
tának tudatára é b r e s z t i ócet Egy darabig Iitennek 
tisztelnék, Imádnák éa földre  borulnának előtte, mlg 
valami össseomlott, romnaáiőtt kolostor kövei alól elő 
nem kerülne az u| testamentumnak egy elaárgnlt pél-
dánya. mely a mindenre gondosan ügyelő cenzor fl(yel-
mét elkerülte. B olvadnák éa ráestmelnének arra, hogy 
mindaz, amit aa nj il'gváltó hirdet, évezredes krisz-
tusi örök Igazság. Szegény uj Megváltó, hogy meg-
hurcolnák érte. Ctalónsc, hitványnak-, osametolvajnak 
minősítenek. Pedig ő bizonyára nem lopta, amit b rde-
tett. C upán a termétz >t törvénnénél fogva  újra éledt 
benne mindaa, amit Krlaatna tanaiból egy ezredáv 
vagy még több a'att kigyomlálták. S ea eaetben őt 1B 
megilleti majd a M gváltó elueveaéB. Egéaa nyugodtan 
elólegeahetjük neki, ha leaa eraje hoatá, hogy K-1BI-
tust e lelkekba még egyaeer vla?aa hozza. 

• • 
I lény lek nedönk Nem la veBBaük ósare Jóformán, 

hogy mennyire csökkennek igényeink az évek tova-
eaáiláaával. Buházkodásban, táplálkozásban, gondolko-
zásban egyaránt kopottabbak leszünk. Mi aa oka? 
Talán a dehéa Idők. A napokban egy ny»rabőr statisz-
tika mutatott rá arra, hogy a megye 1937 évi nyer*h£r 
stá'iltáaa átlagosan havi másfél  vagon volt, mlg 1938 
ben ez a mennyiség h-ivt háromnegyed VBgonra csök 
kent, A csökkenést pedig nem as okosta, hogy a nyers-
bőr f-ldotgoaó  ipar a megye területén olyan örvende-
tes fellendülésnek  Indult. Dehogy. Ht megkérdeanék 
aa Illetékes tímárokat, sírva panaaakoduának, hogy 
műit évi foritimuk  Jóval alatti maradt as ait msg 

elŐBŐ évnek. Igy Jogosan következtethetünk, hogy , 
nyersbőr ssállltásnál muUtkosó havi báromne^y d v». 
gonoa külöabaég »at a hui-fogyasstási  kDl0nboc«t,t 
jelenti, ami aa 1938 é v folyamán  a csíki Biékely tér,, 
lálkosáaábél klm<radt. A háromnegyed vegoo 
átlagosan 7600 klgramnak v é v e a egy marhabór 
átlagosan 60 klgr nak, havi 145 msthánek a hunbii 
fogyaaatott  kevesebbet a c<l*i embrr a maU évben 
mint aae'őtt. DJ tz csak a busfogyaBztás.  Ugy&niSŷ  
különbözetet találunk a enkor, a llazt és m ös$i<>s 
elsőrendű élelmicikkek, valamint a ruháea>l és máj 
köaaaükaégletl cikkek fogyesa  fsánál  la. Hogy ml 
tolta eat aa óriásinak látszó mennységet mind-n^p; 
életűokhen? Hm A pzorosabbra búzott nadr i^^ , 
megfelelt  cipók B a kifordított,  megfoltozott  ruha-'éi 
fehérnemű  .darabok. Ciak minden olyan termék't«g9B 
oiyan meghatározott pontossággal követkeaatt b", hogy 
aa igények fokozntos  fogyatkozását  éezre Rem v -ttűk 
Csodálatos. Pedig a Jólétet milyen hamar megérezték' * • 

» 
Kutyákat fognak  a varosban. Sintér kóetál u 

uccáVoa, hoBSiu bottal, melynek a végén ott tátog a 
kutyák réme, a veFz?delmes dróthurok. Kis fdĥ r  kuiyt 
köaeledlk gyacutlannl a a drótos ember nrsferl  Urveg-
aéggel akaBBtja nyakába a burkot. A tut j a fogási  mfi-
velet eddig rendjén 1b volna. Caak ami ein'.án i.övet-
kealk, aa a felháborító.  A Blntér a legnagyobb lelki 
nyugalommal hnz ia maga után a drót-burokba szemit 
kutyát, mit Bem törődve annak vinnyogása! g a 'e;. 
háborodott közönség tiltakozásaival. Valamikor o'yao 
divat volt, bogy a t in tér után eztkéren vltták n kt-;re-
cet. Igy aa állatkínzás csupán addu tartott, ml; bi 
állatot a ketrecbe beemelte. Mióta azonban a vprô nsk 
alncs módja hozaá, hogy a ketrecet aa ucc^o sétál-
tassa, azSta a kutya-fogás  oda módosult, hoţy a aintér 
a néptelenebb uccákon a város küapontjáb6i a vá-oa-
háaáig hnzn maga ntán a kutyát, jelképezve eziel, 
bogy korunknak legalább aa állatok Iránt eddig me;-
nyllvánu ó huo tnltása is kivesző ien van. Pedi< vala-
hol e ; y állatvédő egyesl le t aUpitabálysl ls porosod-
nak ebben a városban a ennek as egyeBliMnek leg-
alább enoyi élet-m^n/üvá-uláat kelleae adnii 
ril. Ami p)dig a kutyákat lileil. azokkal ez la m-ţţ-
történik, hogy e fogatásuk  után három héttel ujri 
lentkeanek gazdáiknál. Ntm tudjuk, mi módon törtinik. 
Faltámadnak, bizonyára. S miután ea*n eset ciük 
fajkutyákkal  szokott elófordu  nl, lehetaig-", hogy 
apíclálla esettel álluik saembe. J • vo'ni, hivsro unk 
fajkutva  farmer»!  tanulmányoz iák a kn y < pu'cb-gek 
ea érd"k«>4 mernyilvánu'áaát. 

A beliípiDiszteiiiiiii úm intéztedsse csibzeDtoöro 
latíssá|[a lelki nyoplmíat erdetttiBD. 

Cilksz4ntgyórgy, C-<nm 'ObBíg ea C ikbAtk'̂ ivs 
lakóaaágáaak körében rendkívüli Izgalmakat éa t m i 
nyugta!anaágot oVoaott egy f  anali - us b̂ kalandos mui'u 
leikész, aki pzpl blv «sálát ntm * felekezetek  f.iött; 
megértés, hanem a gyűlöletkeltésre hasaná ta fel  mnd-
addlg, amig aa Illetékes eg\ házi hatóaágok, BŐt ma?a 
a balÜKymlnisaterlum la köabe nam lépett. 

Ca'.ogwu Szathmary J -aőt néhány hónappal ez-
előtt bízta meg a ba'ázafalvi  görög katolikut pü pök-
aég a cjlksaentgyőrgyl magyar görög kstoiku?? 
házközaég vezeteaevel. E ődje, Al' x nd u Juoí esper̂ a 
a köz lég szjretetét éa megbecsülését vivtt ki magauak 
b Így igen kloo3 feltűnést  keltett, amikor utrdj^. «ki 
egyébként komoly felkésaliltségü  ember, éx-a^n t iráín-, 
aőt vádolni kezdte a nyugalomba VOÍUU örog p pt-
A megdöbbenés fokoaédott,  amikor aa uj pap „'oa^-ar 
orthodox teatvérelmnek" kesdte szólítani a görö< s-»>hJ-
llkui htvelt a egyre éleaebb kritikával fordult  a görög-
katolikua egyháa ellen. Ennek a vlBelkedearek híre 
terméssetesen eljutott a görög kaloikus puspotacirez 
1», amely sietett visszavenni iz egyházával seemba 
fordult  pap megbltat^aát. U, lelkéaat küldött a falunak, 
aki át la vette C. Siatbmtry J nőtől az egjh'z 
vezetését, de aat már nem tudta elemi, hogy tu-
talanaágot akotó lelkész el ls hagyja a falut.  C. S :a'h-
máry J<nó ott maradt C<lkaa^ntgvörgyöa a roo-,; m'.r 
olyas hincon keadta meg Izgatásait a bi'ázsf.̂ .vi  püv 
pökséc ellen, hogy aa il etékeaek kénytelenek vc î k 
a belűgvminlBBteriumboa fordulni.  A ba ögymioiiet"riua 
táviratban kért felvilágosít  Bt a ciikazered-ti éh-
ségtől. A CB'ndórségl jebntést külön futár  vitte Bu^-
restbe, mert aa érdekelt községek iagatott hacguata 
miatt kívánatos volt a aürgőaség.; 

A caendőrségi m"gállapltáa éa az ügyésmétl 
jelentés aatán tisztázta a nţuţtalan lelkületti p^p aiő-
életét. C. Siatbmáry évekkel eaeótt rómit kito nuî 
p«p volt, d< Ö B B z e ü t k ' z wbe ktr'ilt feletteseivel.  A 
B z i b o t t egyházi b Ű n t e t e B elfii  rz A hcB h"gylortb<ii x 
kolostorba vonult vissza Hosszabb elméikrd p u on 
mint görögkeleti l e l k é s a t é r t hasa éa működési terüle-
tet kért. Az orthodox egyház befogadta,  de l>t a m 
találta meg a lelki b k i t Hamarosan ae crtk '̂-cK 
egyházban la öaaaeiüzött f a l e t t e B h a t ó s á g a i v a l . Meg-
Intéseket kapott, majd megvonták tőle a papi tevé-
k e n y k e d é s jogát. Ekkor j e l e n k-taett a baáz'falupü^-
pökeégnn a most már m<nt görög katolllus kért lelkei zt 
m e g b l a á a t . Igy került Caiksaentgyörgyre, ahol vituict 
uj egyháaa és pürp 'ikaége ellen fordult. 

Aa egybáai hatóságok után egyébként a be iiej-
minlaaterlum la Intézkedett. KözigaagatáBi veeéif. 
Ügye ő jelent meg CalkBzentgyörgvön és a helyazioia 
vette fal  a jegyzőkönyveket a kdlönöa felek»zef  i:*>>-
tás ügyében. A felzaklatott  köaségeknyugalma egvtb-
ként moat már lassan visszatér, mert a balázafaltl 
puipökaég éa a balűgymlnlaaterlum közbelépése reményt 
nyújt arra, hogy C Sztthmárr J nőnek nem lesz többé 
alkalma as aŐsl magyar orthodox egyház" érdekéban 
masisTinl a fihkeialkBsl  békét. 



t »*« C S I K I L A P O K 8 lk olial. 

K l , riport, b nagy I réval : 
fjyirö  Józsefnél  a székely anyavárosban. 

Uit  mond  a aegy iró legújabb regényéről,  a 
* w Uadéfalvi  veszedelem11-ról  ? 

A u öreg Hargitán kérésziül halad a gépkocsi 
rtmbdl Wé A romantikával eggyé varázsolj, egy 
iJ.nd* mu'tból a mába aséplllt öreg Hargitán, a 
Ta'vaps tetőn, ahol caak a aaékely lélek, erő és élni 
itará* nagyobb minden mán elképzelésnél. 

11 történt: 
Két tiiaea. fekete  lé viszi a Cslksomlyóról mene-

kített csodatevő Szfzanyét,  mikor a lovak egysscrre 
ciak EPgéllanak. Hiaba ostorozzék, négasBák ókat, a 
fiettr  nem moadnl. A SzUsanya ssobrs, amit egy 
«rmetea barát pap tart keményen, lassan, méltóság-
iplieasn nrgfordul,  vlsssanés C ilkra, Oyergyórs, el 
uirom>iétfflé  B jóságos szép sseme megtelik könnyel. 

Nyirő Jirsefhea  Igyekssem, aki — még bárom 
bóneppol ezelőtt — megengedte, hogy januárban meg 
látogathatom. Addig azonban senki Be savarja, mert 
dolîoji'i. A .Mídéfslvl  veszedelem" clmU Bzékely tör-
ténelmi regényét Írja. As 1764 Ikl aaékely Mabáciot, 
amikor M.défalva  községnek a katonai határőrség 
nervczétfes  ellenőri ő lakosait Bnktw osatrák tlaat em-
b'relTe! |?ö'döBtette. Amikor ennek a népnek egész 
nabja om ott ösese és nyugszik a madéfalvi  tömeg 
eirbts Egy darabba történelem abból aa Időből, amikor 
balekig saóltak as áldonatokat temető harangok Ctlk-
ban a vég 1780-ban ls ott állottak ez akasatéfák  a 
tt'kwredal vár előtt. 

ilot történelmi esemény a mnlt egyik legsöté-
tebb réaaiete, melynek átélésében bontakoalk kl teljes 
valójában a székely nép'élek. 

i íié»e!y népéiet tragikus Borsának múltját és jile-
rét caak Njirő tudja Igaaán elénk tárni, a brnceélés 
D udto igsz őszinteségével. A cselekm ny éB annak 
alakjai nem irói meglátások, ábrásolásoV, hanem.nuga 
a va'Cüág m nd n megdöbben'ő erejével. 

Egyforma  tempóval kapzsakcdnnk felfelé  a két 
tildili sor. kjzó szép szál fenyők  között s as újból 
teiifŝ é  vá!; idő csipős levegője tiiaaen hozza felénk 
a zunttoi f=  nyő llaiot. 

H>vr3 az öreg Hargita... 
K rf  slörfil  i z aljába lapult fa'utba  könnyárkoltan 

aaemcei lacrmoîjak a „Miatyánk" ot aa emberek, a 
fenyőgyaniától  pszkossa fogdosott  olvasón... Mindenik 
rgy!gy névtelen szomorúság, a régi átok fZfr  terhi-
VÍI, fájd»  mával, ami ogy egéss életre nyomta bélye-
gét a lelkekre. 

A fa'u'zban,  ahol k^ss tü l megyünk, caak Itt-ott 
tárnok rgy-fgy  gBlanbducos kaput B tz udvarokból 
Dióiba k'.hflt  vona a legény éa leány kacagás?.. 

Dehat hol ia vannak a dalos tsombateaték, a 
máskát! s ablakok, éjjeli senék ?.. 

„Sr.ít föld,  drága föld,  ahol örökké hason fek-
uifc  p. i tol"... 

N rónék, a székelység kiváló Írójának városába 
érkerünk, Székelyudvarhe'} re. A késői délutánban 
Diaiba még almásabbnak látszik az anyaváros s szinte 
cretei, hojíy valami végzetes Bzomornsággal vonaglik 
sfcttn  a răbcrult csendességben. 

Tűr-lmítlenttl várom, bogy találktziasak aa író-
val, Beinek legújabb regényét a híre mar megelőzte 

A jártas ember biztonságával njitok a nem rég 
tpílt iu ííba s csak most gondolok rá, ml lesz, ha 
oam taia'cm otthon ? Mert Hz »ny otthon találni tppen 
eíjso Hfcrei  c<e, nintba ssóba áll veled. Livélre vá-
lását víroi tőle nem tzabad.. 

E<;fter  Brassóig utastsm valami megbeszélés 
Téteti s a reggeltől késő de'uiánlg tartó várakozás 
eredménye egyetlen 'xésszorltáa volt. 

D< FZ ÍR  megérte. 
Most azonban szerencsém volt. 
NViit, magas homloka fehéren  világit iróssstala 

mögü . öiatnnsserBleg nyujija kesét felém  a én ztem, 
hogv egy kü ön világból essmél fel,  mint akit egy 
kb ön világból ráznak erre a világra. Di aki mégis 
aak ott el, ott boldog abban a társaságban, aki ott 
van mellette, éjjel éa neppa', as Iróasatalán, regénye 
kcziraiáhan... 

Megmondom jövetelem okát, kérem ne haragudjon. 
Arca komorrá válik, decsak rgy pManatra. Majd 

»jri abh- n a világban találja magát, mely aa ő Igaal 
élete r* scTsa.. 

M eszi nés, szinte eu'togva mondja: R*gl vágyam, 
bory » srékeiysegoek ezt a legszomorúbb múltját, a 
»S.cu •c dium" ot regénybe örökítsem. Nagy feladat,  de 
°>loi történelem, bőséges adatot aynjt. Bs a aiiate 
Páratlanul álió mult egy nép életében, beszédes blco-
ojitöka a székely népiéi* k nagyságának éa erejének. 

A sok ismeretlen főaaerep  ők kösül Z i!d Poter, 
a wen:'éleki p*p lép előtérbe, eg\ike aa ünnepeltek-

ckl ugy jön-megy éa cselekszik, mintha élne. 
öticte mogam mellett érzem, lsmTdm s áhiteton tlss-
<« »tt 1 figyelem.  Aztán sorjában jönnek Lázár látván 
•a áruló, Inra a bátyja és Boris buga, szóval egy 
«góaa családi 
. Ahogy esekről bessél, mintha caak velük tárBa-
'°«na g elég egy tollvonás, hogy éljenek, VBgy a halál 
i í I í e B 8 e ö k e t - «hogy tovább beeztl, egy nép 
'r»gédiája bontakoalk kl, melynek magmrntéaéhps nem 
kellett'4' > Z < m & d k 0 l A a ' 0 d * C 3 f t k  koporsó éa temető 
. Nem savarom. Bgyetlen kérdést sem adok, min-WB magától jön. 

őy^rgyói ţlţt 
— Tudod — folytatja  — mikor tettlök Íróaszta-

lomhoz ugv érzem, hogy reg*n< <-m al»kjaÍ7al v gyok 
I'örblvá7> F <|; m fölött  éa a h.V -ranál vi.tekod ok a 
ió'áí és a bün, n borza'om. n c'nismui gy >is«a*... 
Bőtiem a tanuk: I»ten éa & l-ltiiameret.. D mir 
mind ott vaenak abban as álomnak nevezett flntb^n, 
abol a IftVk  caak magának él... 

A>lg blrem ezeket a súlyos szavakat, ez< k t aa 
elraktárosott klncieket, melyek mind-mind a lélek ki-
fejezői. 

Majd egywrra csrppenllnk a valóságba, akikor 
a kiviteli nehézBÓgel rő', az aprA'ékos. f  rasetó ^Bld" 

gealtő munkákról beBzál. 
De már oson Is tul van. 
R'génye nemsokára a könyvpiacon lesa, a ml 

;ntdagabbt>k leszünk egy igen értékes könyvvel. 
Már késő van, mikor távosom. Kint fátyoloa 

fzUrkeséghcn  pislákol B villany. A Küküllő csendes 
mormogá-sal folytalja  u ját a a körülöttem jövó-meaó 
ámyékr-mberek, m'nt valami fekete  madárrebbenéaek 
figyelmeztetnek,  bogy uccán vagyok. Sslvlg nyelek n 
fó  d áldott nehéz szagából a u?y nézek el jobbrs, 
«bba aa Irányba, abol mélységes hallgatással őrzi titkait 
-s örng Huglta.,, 
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Élénk érdeklődés előzi meg dr. Osiby 
Andornak a „Székely közbirtokossági 

vagyonok keletkezése történelmi és jogi 
fejlődése  az ősfoglal&stól  napjainkig" 

oimü könyvét. 
Már régebben megírtuk', hogy február  hön pbar 

hagyja el a sajtót dr. Cslby Andornak a n8.*ekoly köa 
blrtokosságl v&ryonok keie'.kcz^B", törtfea l̂mi  és jogi 
fejlődése  aa ő foglalástól  napjainkig" c könyve. 

Amint értesülünk ^z a könyv olyan érdeklőd'B< 
váltott ki nemesek a cs'ki közblrtokos hágóknál, hanem 
egyezetni, »őt a román tof»!m!e<>gu>1  is, akik érd'k 
ólnek n knrdéa Iránt, bosy P' rací^k a meiryéoktó. 
hanem 8 psl z ntgyörgy, K^zdivá^Arbely ós M «rosvásár 
helyrő ia siamcsm keresik f:J  előjegyzésekkel és ér 
dsklőd-^ssel a prerzőt. 

Erre a r?idk'vBii érdeklód.'-fera  legjellei&zőbb a 
löveti I (Udvarh^ ym) közhír.okoeeáonk szerzőhöz ir 
levele, melyet érdekességénél fogva  szÓBzerint az alábbi-
akban közlünk: 

.Örömmel olvastuk a Széte'v Közélet 1938. 39 
decmberl ssámsb >n, bogy Dr. ur fáreriozoti  azeo, bog* 
a köablrtot'oíságok rr^d^tet könyvbe fvglalja  'S azok-
nak sdatokkal letét tisztárz», hogy arok kevös vpgvo 
cok-e, vpgy n^gántulajdonek éB milyen cMt kell bog* 
szolgáljanak. Éppon ezért ig£7gatósftgnnk  elhatározta, 
hogv egy pé^d-nyt kér a Dottor úrtól, mpljnrk meg 
küldését tisztelettel kérjük. A iöveti-1 kczbiriolouság 
neveb*>n András Lőrirc kez^ir. jegyző". 

Ez a levél egyréBzt élénk ft-nyt  vet arra, bogy 
mennyire nincsenek tlsstábtn maguk a lu'ajdoüOB köz 
biriofcosságok  la ősi vagyoi uk eredetével, másr sr*, 
hogy mennyire hézagpótló ieps dr. Cslby könyve, tmii 
bizonyít különben m<-g tz ls, hegy a nu t Av dfCric 
bor hó 27 en C-ikcaektfaiván  mfgur-ott  közöB közhír 
tot oksági érlfkrzlet  küiön bizottságot ki! dött kl a köz-
blrtokoBaágl vagyonokra vonatkezi adatok 8a zegytj 
tésére. 

Amint értesülünk dr. Csiby A. könyvének meg-
jelenése n'án egy ujBbb közbirtokossági kön>vet fog 
kiadni, mely a .székely közblr oko-ségi VBg)oookna> 
a Bsfkelyföldi  kösgesdaségl ektben letöltött cserepe 
ée cé)á"-ról fog  szólani. 

Dr- Cslby A. köselebbről megjelenő könyvet addig 
is élénk figyelmébe  aján'juk n'-mcsak közbiriokoíség»-
Inksak, hanem mindazoknak, akiket e kordés Irdíkel. 

S P O R T . 
Kiírta a aaövetaég a nagyszabású 
mükorosoiyavemeny feiteteleit, 

A .dr . Hiraob-kups" elaő veraenyéén a< oreaég valamennyi 
koroaolyaegyaafltate  elindítja veraen^aöit. 

Ai orazigoa ko'oaolyizé aiOvetaég kolozsvári azékhelyén 
tartott e'nSkl tanft-aOMaén  foglalkozott  • gyilkostól versennyel, 
melyet — mint megírtok — l»broár 26. ia 27-én rendez meg 
a gyorgyó'zentmlklósl Sport EgyeaDlet. 

A azBva'aég eznttal megálUpttotla a verseny kllráninak 
feltételeit.  A „Hlrsoh Hemér" vándordíjat egyesületek kOzSttl 
pontversenyre Írták kl. A pontverseny keretében a kSvatkezfl 
versenyszámok szerepelnek: 

1. Orazigoa sz-nlor férfi  mükoroaolyizó v.rseny. 
2. Orazigoa hBIgy mDkoroaolyizó verseny. 
3. Országos szenior piroa mttkoroaolyizd verseny. 
4 Orazigoa Jnnlor férfi  mOkoroaolyizd verseny. 
5 Orazigoa junior hölgy mflkoroaolyázó  verseny. 
6 Orazigoa Junior páros mdkorosolyizó ve-seny. 
Valamennyi azimbin az elad 4 helyzettel 5, 3, 2 éa I 

ponttal értékelik éa amelyik egyesület a lrgtobb pontot szerz', 
egy évig a vándordíj véd2|e lesz. Három évi agymiantiol vagy 
Ot somod nilkoll gyAieiem saOkségea a vándordíj végleges 
megazersteéhez. 

Dr. Hireoh Elemér a volt orazigoa bajnok, a vándordíj 
alapítója a koloasvári katÓlokat biata mag aaaal, hogy a vánior-

díjas versenyt megrendezze, vagy vaUmolytk egyesületet kije-
lölje a megrendezésre. A kolozsvári kerület a gyergydaaent-
mlklósl egyesületre bízta a rendezést ia Igy ivenklnt megta-
mAt'idve a Oyllkostá nagy télisport enemicye lesz ez az egé-
szen oagyszabiaa mükorosolyizó verseny, amely megmozgatja 
az orszig vnlamennyi egyesületét. 

Az Idén Oy«>gvdszentmlklóa városának teljes támogatá-
sával febrnir  26 és 27-én rendezik meg a gyilkostól versenyt. 
Mintán febrnir  27-ike törvényes ünnep, bizonyosan aenklaem 
hiányzik majd az o>szág műkorcsolyázói közül Annit la Inkább 
azim tant lehet a tömeges nev<-zéare, mert hiszen Oyergyóazant-
mi klós városa 15 versenyzi utazási éa ellitial költségét viseli, 
ezenkuol a versenybíróság t>gjat la ngyanezt a kedvezményt 
élvezik. — A műkorcsolyázó versenyek gyakorlata'nak éa fel-
tételeinek részletes kiírását jOvA számúikban közöljük. 

Nagyszámú éa igen kitűnő atlnöségü teayéazállatet 
jeleatettek be a •ezőgazdaaágl kiállításra. 

A máro'U'» 22—27 napiatn tartandó országos mealgaz-
deságl kiállítás tenyészállat eaoportjában a Jelentkezési határ-
idő j ana ár hó 6-án lejárt. Az Igen nagyazimn bejelentés fel-
dolgozáaa hosszabb Időt vett Igénybe, Igy még Ciak most van 
alkalom az eredményről tájékoztatást nynjtanl. 

Az Saszra tenyészállat oscportban meghaladják a beje-
lentések a tervezett kereteket, Jelial anou, hogy a neves 
nagytenyész'tek és a failettebS  köztenyészetek Irányitól ia 
tn^Ják. hogy az országos kiállítás nyújtja a legkedvezőbb al-
kalmat a klemslkedden jó minőségű eladó tenyészanyag meg-
fe'eló  értékesítésére. 

A ren-'ezAség lehetővé klváDja tenni, hogy az Ismert nevtl 
régi tenvészeteken kívül az njabban előretörő tenyészetek la 
szerepelheaaen'k éa e'ért szép eredményeiket a kiállításon az 
ország és a külföld  előtt bemutathassák. Ezért, valamint a 
vá ható nagy keresetre való tekintettel olyan elhelyezés lehe-
tőséget Igyekszik bl7toaltanl, hogy még a mnlt évnél la nagyobb 
szimo állatot lehessen bemutatni, mert előreláthatóan kQlB-
nösen a köztenyésztés részéről, a vlaazaoaatolt Felvidékkai 
megnövekedve, nagyobb lesz a kereslet. 

A bej»len*ések adataibői, va'amlnt a folyamatban  levő 
m'nőségl felülvizsgálatokból  a-Ommel lehet megállapítani, hogy 
a most követkeiő kiállításon a teryészillatok minősége az or-
szágos tenyész'és sz nvon- Iának örvendetes állandó emelkedő-
vel pá-huzamosan további f-jlődéaről  fog  azimot adni. A ki-
állításra felhozandó  teoyéazál'atok mind megfelelnek  a föld-
mlvelésOgyl mln'sz erlum áltsl az állami kedvezménnyel kOz-
teryésztésre vásárolható apaállatokkal szemben megkívánt 
minőségi követelményeknek, Igy köztenyésztésre minden, a 
kiállításon levő állatot bátran meg lehet majd vásárolni. 

A vásárolni kívánó gazdák is Igen élénken érdeklődnek 
már, Btlrün tudakozódnak a rendezőségnél a kiállítás várható 
anyagáról éa árairól A rendezőség természetesen nemoaak az 
eladók, hanem a vásárolni szándékozó gazdák érdekelt la kellő 
figvelfm^cn  részesiti és ezért a m. klr. földmivelésügyl  minisz-
térium hathatós támogatisival a mu't évhez haaonló sokold-lu 
és messzemenő kedvezményeket blztoait, hogy a kiállításon 
anyagi erejéhez mérten mindenki hozaájuthaason • szükséges 
tenyészál'atokhoz. 

A vasúti szállításoknál ez évben a vásárra {elszállítás-
nál minden előző évinél nagyobb, 60 százalékos fnvardljmér-
séklést alkalmaznak, a vásárolt állatok hazaszállítása pedig 
Ingyenesen történik. 

E l a d ó 2 hold terjedelmű bekerített 
belsőség, kb. 16U drb fiatal  gyümölcs-
fává'.  — Felvilágosítást ad Gyönös Gyula 
Csikssereda. 

i u m l é i l d l i m n a . 
NAhaí B -ke Eit-kné hagyatékából as alanti ssán-

tók és kassáiéi' nyilvános árverésen a Közbirtokosság 
s/nkhéBftbao,  1939 ' a évre haszonbérbe adatnak, 1839 
fobruT  hé 6 en délután 3 orakor. 

1. Bu1. R-g. Ford. 43 szám alatti belső. 
2 C'apoián mellett levő irapgáló 3 h. 1236 uw.-öl. 
3. 8»abó György-féle  erdei k«zlló 8 h 780 nss -öl. 
4. Z <ögödl határban lévő ssántó és kassáló 3 b. 

)8 n«a.-Hl, 
5 B»rcztetőn levő szántó 100 rss.-öl. 
6. Erdő ás learaltetés! jog 1939—1940 évre. 
Cslkssereda, 1931 január 21-én. 

3-3 Gondnok, 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Bádiótulajdonoaok flgyelmábel  Tekln 

tettel arra, hogy mostanában nagyon tok rádlótulaj-
donoat büntettek meg különböző rz .bálytalanaágok 
miatt, felhívjuk  olvadóink figyelmét  a következőkre 
engedély kiváltás mán, hogyha valaki lakhelyet vál 
toztatott, köteles erről a rAdiótársaaágot érteMtenl. Aa 
értesítést célaaerü másol itbaa megőrizni eset egea Iga-
zolás eset-in és ajánlott levélben elküldeni aa értesí-
tést. Azonkívül figyelemmel  kell lenni arra, hogy min-
dankl csak saj^t nevére éa pontos lakcímére kiállított 
engedéllyel rádiózhat, másiak senki kl nam kölcsö-
nSzbett a késaülékét, caak abban az eaetben ha a 
kölcsönvevő engedélyt tnd felmutatni.  Abban az eset-
ben, hogyha valakinek a házában rádlé volt felszerelve 
éa a rádió kl lett jelentve, ugy B legutolsó földveaeték 
é» antenna maradványokat 1b el kell tüntetni valamint 
ha:átc?eikor Is aa örökös nevére át kell íratni aa en 
gedélyt, mert szigora büntetés alá ealk minden felso-
rolt eset. A büntotéü 2000 lejtől 6000 lejig terjedhet. 

- A oaikBseredal magyar ifjúság  bálja. 
Február 18 án iz'vben la megrendeBl saokásos farsangi 
báljá, városunk magyar ifjúsága.  A bált a helybe 1 
közbirtokosság nagytermében reod'Zlk meg, amelyre 
a rendezésig ezúttal Is tisztelettel megbivj* és teet-
v£rl siaratetinl várja vároauik Aa v'dAfce  társ ad «'mát. 

— Legideálisabb hashajtó, vertleatltó, < pe-
hajtó a D . Fjdoa-faíe  Savó p ru's. Szakrezedto, 
b-!r?!>vh -fĉ g,  rosta emészt-)*, g<-omorrontAs, felfúvó-
dás, gVomor s Mfájd  i'makiál te ĵea gyógyulást nyújt. 
Bgy dobos éra 20 lej. Minden váró <1 és vidéki gyóev 
BZ >rtárban kapható. n—ao 

— Meg nem fejeaödött  be a o*ikl adóügyi 
bünper targyalasa. Aulát mult ssáoiuokbsu mag-
i.-.uc » c!>lkaz'red:-.l t^r-ényszék gyorsított eljárassál 
január hó 31 re már tárgyalásra Is ti z'e a c ikmegyel 
pénzüiiyig»BgBé«ágon leleplezett adó^iofnaélések  ügyét. 
A törvóajMék MerUcr—Dr. Tódor—L ga hárman ta-
ns-csa k-zd'i meg ?z ügv tárgrVá-át A vádat L^ecu 
fóüjrvésfl  sépv scil. L punk zártakor még tart a tfrgya 
lás. I-elet hétfőn  váraató. 

Aa Európa vendéglő éa szálloda u j bérifije 
A CíiiBZ' red l Eurtpa vetdég ő és ^eálkda uj bér'ő 
kezébe került. A kitűnő suskembfer  Ntumarn J>nő aa 
nj bérlő, aki régebben az Ipirleatületl vncd g'ő bér-
lője la volt. Az átvétel már megtörtént. Az Európa 
ssálloda és étterem bérlója ezu on la kéri városu*.k 
kezönségánek és a vidéknek jóindula'u támogatását. 

— Vereaa Sándor Erdély uehOa aulyu box 
bajnoka. Moat zajlova* lo aa erdélyi bajook'ágert 
folsó  b< xnérLőaések. A nehézsúlyban Indult V-reas 
Sándor c.i',1 boxiió is, aki jelenleg ainiroiváaárhelyl 
M. T. E. tagja, k rsndkWtil tehetséges és Igen szép 
jtívó e.ött á!lo flitul  boxvó a súlycsoportjának a 'eg-
esebb hajao'il mérkózéaét blaoltotta és ellenfeleit 
nagy fölénnyel  ryóat-i. A mjri. őzének eredményeként 
VjrtZH Sándor Erdély nehézsúlyú bcxYtjcoba Utt A 
tsvábbiükbea i z erdiVyl ttyózei koxilóv február  5 én 
mirii fimea  erajUke'. BaiOi/ina bajnokaival Nxy 
örönm^l közö'jüfe  az értékes Kparlteljesltméuvt. amelyat 
c-iti Iíj ért sl. V-r «'w Sándor, nihil V-ra-s Donroíoa 
gyérünké, ea a kUÛ Ő boxolj, aki súlycsoportjának 
cvyi* i.ílüé'SHosibb reménysége és sok esólylyel 
irdul az oraságo* bsj-ioki elmért. 

— A oaiki jégkorongütök győzelme a Mu-; 
rea ellen. A K i s p Ligt J gkoroog b^inrkság mánO 
d:k fordu  óját a h->lvt csapa'.uo* jasuár 29-én játszotta 
lo a msrosvAsá h»lyi Murss csapatával, xmely aa <>180 
m j r :6zéíá : 2:0 erá.ty>a nyerte m^g A jannsr 29 ikl 
revstrs nnrközüsre M<roS74Hárhe!ven ta'á kozott a Lét 
csapit, amely a c-i'íl Játékosok 1:0 arányú győaelmé-' 
>íii végiídá'/t. A ra rí őiss egyetlen éa eyőates gótját j 
Miklós II *őtts a mórkőzét utolsó p-reelb-"0. j 

— B a u m g a r t e n d i j a t k a p o t t B ó s ő d i G y ö r g y I 
Biizödl György, af i . ta l  erd 'iyiir-i, nemreg könyvet tat ' 
St- ' r - ly báija cimaa Böz^din" most a nmoraro'BBágl í 
B t n a u s m n i-np t ásytól 1000 p"tgő (30 ezer lej) 
(lEZtiirdi) •! ju Uitük. 

— Halaios&sok ÖJV O Hn F rencné szül Pi' 
Errííbít 77 ţv-'f  korábao, fû yó  évi j:xuár hó 2l-én 
mefcbiit  Csoxor.á b-c. 

— SaVnA Kiro'yié asül. Róazeirh Erzsébet 
jaouár hó 27-én, 72 éves kordban elhunyt Madéfalván. 

— ÖZ7 Stílé Aodrá"cé F»0i. 8.1:ó Anna, 65 éves 
kor.ibsn, jacuár 29 én maghalt C'ikz3?güd3n. 

— A lipoaei mlotaváa&rra jelómtkeaéaeket 
olfogad  a Munkakamara A MaoSakRicarftk  Orrzá-
gos Bi Wi.-Hege e fogadta  » «emet ür̂ eíp uo^stövétség 
ms?h vá»á\ n Llpc^éb^n 1939 raárc'ui 5—13 lg tar-
tasdó érumlataváaátra. Eiutoa hivjuk fel  a esikI kie-
ip >ro?ség fl<ye'mét,  bogy akik a l p;g-?! ̂ rum!otiv<s^rre 
ntsani ftzánd.tkosoak,  jelentkerzenek fabruir  hó 10 lg 
a calkBzerrdal Mnokakamaránát. A lipcsei klrándu ás 
te jes költsége 6000 ltj. 

— Aranyérmes kitüntetés baromfltenyéss-
tésért. László DjTttokoa caiksz r< d .1 ftjbáronifltenyéBZ-
tőr, amist lsmeretea a legutóbbi brassói kiállításon 
aranyéremmel tüntették kl. A rendező biaotiaág moat 
megküldöUe a tetBsetős kiállitásn aranyérmet la, amellyel 
Lábaló Domokosnak a kisállattenyésztés körüli hozzá-
értő, lelkes és eredmfayea  munkáját Ismeri el. 

— Halaloa vorekedaa. A bicska Ismét saékely 
életet oltott kl. Cslkaaeutdomokoaon történt a tragédia. 
Kurkó Ferenc Péteré verekedés köaben olyan Bulyos 
sebet ejtett Lukács István András legény», hogy &s 
kérháaba asállitáa kftabaa  meghall. 

— Három hónap gondatlanság miatt. Becse 
Vilma karcifalvi  lakóanak leégett a atttőhiz-. A vlis-
gálai megállapított», bogy a tüa gondatlanságból kelet-
kezett. A háalABsaoay nem gondoakodott a parázs tel-
jes kioltásáról éa éjjol emiatt klgynH a sütő. A birlaág 
most tárgyalta aa esetet éa tekintettel srra a vesze-
delemre, amelyet aa ilyen gondatlanság jelent egy egéaa 
köraég vasyonára — B cas Vilmát bárom hócrp* fog 
háara ítélte. 

— Tüa. Ltkatos Elek cslksaantklrályl lakóat aa 
éjjeli járőr verte fel  álmából, hogy ég a háaa. M<re a 
lakóaság a tüa oltására öBBseBaaladt, a ház leégett. 

— Haláleset. Pateu P. Adau 41 éves madó 
falvi  munkást a fJtőháa  közelében htlva találták. A 
vlaagálat során kiderült, bogy a felvonó-gép  rázuhtnt 
éa agyonütötte. Haláláért aenkl n>m fele'Sa. 

— Felvette a máe nyugdijat, öav. Alm<al 
latvénné caikazenttamáBl lakóénak taitozott J i r t ó Dé-
neané h»dlnyutd'jaB nevfi  IsmerŐBe. Az aPBaony a pénat 
nem ludt i tőle megkapni B ugy segített mag^n, hogy 
kileste, mikor nyugdíjfizetés  van s ott Jár té D>oeané-
nek adva kl magát, annak nyugdiját felvette.  A bíróság 
aa asszony védekeBését nem vette tndomáüul a a máa 
nyugdiját eltulajdonító BBSBonyt három bónepl elaá-
ráara ítélte, 

— Baeresoaétlenaég a kórfüréaanól.  Saőcs 
Antal ajnadl lakós ea ottenl füréeaüaemnel  do'gosott. 
Muokak9zben a körfdrésa  aa ö^eaea ujjait levágta. 

A hölgyközönség figyelmébe! 
Tlaatolettel értealtam ngy a helybeli, mint a vidéki 

kőiönaéget, hogy Bukareatből egy férf i  hölgyfodréaa-
flaletveaetót  alkalraaatam, kinek asakaaerft  monkája min-
den hangoa reklámnál jobban beaaél. 

Orökhullán, villany-, TÍZ- és vas-onflolálás, 
gyönyörű nappaU éa eatélyl fr'nrik.  Hajfaatéa  minden 
••Uben. EMC Srigoruan eaolid reklám-árak I 

Salvea pártfogáat  kér: 

S Z A B Ó L A J O S 
férS  ra női fodráaa-flaleto,  Oalkaaeradiban, 

a „"uoureştl" aaállóval aaemben, 

KÉRELEM.  Braşov — Cioeu állomások Irözőtt a 
von tb a felejtett  atoaeg  torta/ma; 2 darab 
üzleti  kÖDvr,  nyugták  éa bélyegek  voltak  — 
Jirg*'li'ó:  n

QylY"'t  f-brid  de c b c e s ' e B Bíe-
srdu:  Ol ului c^g  irodéjihea  il.ö jutnloabir. 
tr-8'cfül. 

România. 
Primăria comunei Lăzarea. 

Judeţul Ciuc. 
Nr. 217—1939. 

Publicaţiune. 
Se aduce la cunoştinţa celor interesaţi, că în 

ziua de 28 Februarie 1939 orele 10 a. m., se va (inea 
în localul primăriei comunei Lăzarea, judejul Ciuc, 
licitaţie publică, pentru vânzarea unei cantităţi de 
9317 m. c., 685 d. m. c. lemne de brad, molid, din 
pădurea comunală »Cupas Căbălaş«, Hotarul 11. 

Preful  de estimajie este de Lei 220, adică (doui-
sutedouăzeci) per m. c. 

Licitaţia se va face  cu oferte  inchise şi timbrate 
conform  legii timbrului. 

Garanfia  provizorie de 10"/« se va depune in 
numerar sau efecte  garantate de Stat la cursul zilei. 

Licitaţia se va (ine in conformitate  şi respectarea 
art. 88—110 din Legea Contabilităţii Publice, publi-
cată în Monitorul Oficia]  Nr. 167 din 31 Iulie 1929, 
Regulamentul Ofic.  Centr. de licitaţie şi normelor ge-
nerale de tinerea licitaţiilor publicate în Monit. Ofic. 
Nr. 167 din 1931 şi 127 din 1934, condiţiunilor gene-
rale de exploatarea pădurilor Statului publicate in Mon. 
Ofic.  Nr. 106 din 1912. 

Concurenţii vor trebui să facă  dovada, că înde-
plinesc conditiunile legale pentru a fi  admişi la licitaţie. 

Conditiunile de licitaţie se pot vedea zilnic în 
orele de biurou la primăria comunală. 

Ofertele  telegrafice,  telefonice,  condiţionate, ne-
timbrate, nesigilate sau supraoferte  nu se primesc. 

In caz de lipsă de concurenţi, licitaţia următoare 
se va ţinea la 14 Martie 1939 in aceleaşi condiţiuni 
şi fără  o altă publicaţie. 

Lăzarea, la 27 Ianuarie 1939. 
Primar, Notar, 

Ourzo Ignaţle. Valerlu Marleşan. 

Hirdetmény. 
A belügyminisztériumnak P7855-1938. nzima rendet., 

folytán  felhívlak  5« «ttbh f  -laorolt ís Románláh»», iii.'I* 
lakhellyel b rá polgárokat hogy f.-brnár  hó 1 tói lí,.ÍR új®1® 
kflzzentk,  — ax Oaszcs oktninya'kkal — a h«!yMi RLJJ 
kapltáoynígnil, vagy a IrgkOzrhbb! szo'gabl d! hlv*thlt!u 
flgyQk  rendelése végett áa pedig: • 

1. Mindazon polgárok, akik rz 1938 4v'> revl^ó r.lk.v-
val ez fcllampolg&rftigt  oylIvünUrtáebM tö:8Wo l. tt -k 

2. M aJazon állampo!gA ok, akik az 1938 «vi , 
ka'mával kérrinyt be nem nyújtottak te *gy az Atlapo'íi„i" 
gnk aemmls. 

3 Azon Idegen állampolgárok, akik eddig a bslOn».. 
nlazterl „Aatorlzitld" alapján maradhattak az orozigbaa " 

4. Mindazon ldeg«n állampolgárok, akiknek ezen IomL 
>tő eredeti állam által megtagadtatott, árványes atl«n 

lük nlnooen, az már leiárt, hoaazabltáaa elutas'ittatott, 
egy olyan okmányt kaptak, amelyből kttün'.k, hugy az e.eífti 
áilampolgá eágak elismerve nlnoaen. 

5. Azok az Idegen állampolgárok, «kik eddig • £<. 
ponti bizottság" (Ccm s'a de ftovlzn'r'j  engedilye aUpjáű mi. 
radtak az országban, nataiallzálás ot|án állampolgárságot Ur 
tek, de még edd:g OgyOk rendezve nincsen. 

6 Mindazon polgárok, akik 1924 ívben rz átlampoltí. 
sági nyilvántartásból bármi okból kimaradtak, — éa ntolte 
sem vo'tak bejegyezve. 

Büntetés vár mindazokra, akik ezen fa'blvásnak  aem 
tesznek eli-get. 
Com. Leg. de Jandarmi Cluo, Şefal  Bir. de S gumott 
Maior (as.) I BĂDULESCU. COROIA t'. 

Publicaţie. 
Se adnoe 1« rnnoşVrţi oel-r ln'eres>ţ:, rft  ta z aa d«l4 

Febrcarte a. c oiele 12 jam, se va ţ ne la Se 'Inl ('a nlná'ai 
de nsen'oi din Mercrea- r luo, o Itoitnţie on > Ierte ser-se p- Dtrn 
aprovizionarea ra aarna >i dorlvnte pe t'mp de cn ín dela 15 
II. a. o, pZná la 15 II. 1940. ne!w>sa-e menfooatala  c'aila. 

Se vor prezenta nnmul mBialarll ea 6rmi 'nreKisirate 
Artloolele ql oantlifttUe  p-ntra oare .«« face  lic\t,i\ « 

O.rna de vita . annál 1500 kg 
Came de vlţ ' l . annal 
Carne de pora anaal 
Or ia i l annál 
S'Znlnt pentra top'.t annal 
S-áninft  afnmxtă  annál 
Mezelari diferite  . anaal 
Sí lám proaorSt annál 
Untoră topită . • anaal 

A-e«s>B cntlt&LA est« f.  culfatlTft  psntra Cftmln,  pa &aj 
6 miiltS s-a m:c;oratá, dufft  neocs tăt'. 

L'citaţ a ae va ţ ne pr'n trttare p.'n bn> A lnvo'ols 
Ofertele  vor fî  timbrate con'o m legi', tcch'se 1Q pl cnrl 

slg'late ş1 toseţ te de gararţia de 5'/0 asupra valoiU larn'tatli 
pe an aa. ta name-ar sta efiott  de stat 

Io cf"rt&  se va Ind'oa p-(ţal an tar pebtra tiscare articol 
la psrtn ş\ pe tot ttmpal ana'al de farntza^e. 

Timbrele lrgele şl Impozitai proporf.osal  pentra fictnl 
ş- coat actul de farniza-e  oe ee va Ineh'-la prtvnHO pa furn'zor. 

Dnrá vlesfaoerea  ofertelor  se va continua lloituţia prin 
oferte  snpra verbale. 

Tcate artlooleU de mal sas so toţe'eg a fi  di ci'it..t a 1 -a. 
DIRECŢIUNEA CAUISUVU. 

600 kg. 
400 kg. 

50 kg. 
100 kg. 
100 kg. 
50 kg. 
50 kg. 

100 bg. 

Pályázati hirdetmény. 
Az Erdélyi Kárpát Egyesület Cslkszékt Osztálya páJyá-

zatot hirdet a satat melcgcdi-házának f'  lyó évi máicias hi 
elsejével megtlresedd k i m é r i ! á l l á s á r a . 

A pályázati feltételek  megtudhatók a Da-r-féle  bórüzlet-
ben, ahová az ajánlatok la írásban beadandók. Pályáza 1 határ-
ldó 1939 február  15-ig. 2-2 

Eladó  1 d a r a b 800 mm. Kovárik  gyártmányu 
oaép'óssekréoy,  te'.jea  felnereléstel  ii 

egy Vbtwrolett  4 hengeres motor, telje» felsze-
retéssel.  2 darab  vashordó,  200 literesek,  i dirub 
karos  mérleg.  Járté  Ferenc gépésznél,  Dihit* 
Ciuc, Csikdelnén.  '-3 

„CBIKI LAPOK* 
Politikai, köagaadaaágl ée  szépirodalmi lap 

Előfizetési  ár: 
Példányonkénti ára 3 Lei Megjelenik minden vasárnap 
Bgíaa evre !6L. Félévre , 80. 
Nagyedérra 40.- KflUBldje  egy évre. 864 

Magyarországra 12 Pengd. 
Hirdetési dijak s legoleaóbbaa számíttatnak. 

Kéziratok nan adatnak vlaew. 
Nyílttéri kOsleméayek dija asroakiat Lel 2S.— 

Kladéblvatali Vevonna-Olno, Strada I. O. BvetJenu SS. 

Kerékpárok 7 
Alkatrészek I 

G Y E R M E K K O C S I K J 
nagy választékban A 

Gábor Aronnénál, Mercurea-Ciuc. | 

• * j U t * * * J t * * * 

I 
BÚTOR! » * 

^ I g e n s e é p b e r e n d e z é s e k kapaatók j j 

5 különböző furnéros,  $ 

palituros kivitelben, $ 
H o l c s ó f e s t e t t  " b t i t o r â,r"baia! ÎJ 
S l i n tt* K m t S 
3 9— butorozens, Jigodia - Zaöjőd ^ 

O 0 0 • • 0 0 0 o e 

MODELL KALAPOK 
tta aaponkéat uj formák  olosó 
árban, a a e v t e l E l a . t H e t ö l s : 

VENCZBL TANÁRNÉNÁL 
Ugyanott késatUmok miadea-
flint  BŐI kalapok elsőrendű 

T u y a c konaaadáaával. Kalspsk 
I I Italaldtiaa a legrövidebb Idő alatt 
Q Norsaraa-naa, I. O. Bratlamu (Olmmá-

slum>uooa II*. ss., a BOrháa kóselébem. 

Msnum  V t t i r t h i m m U ' t l w , l f a r r c m ^ a s 




