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Tótok — kisebbségek. 
A tótok másnéven sslovákok ssámára a 

történelem nagyot fordalt.  Független állam lett 
belólOk egyik napról a másikra, öle sem gon 
Soltek erre soha. De jött a történelem és igy 
cselekedett. A nagy össse-visssaságban álmok 

valóra válhatnak Különösen a maihos hasonló 
Állapotok kőzött. A tótokkal aem történt egyéb, 
minthogy 8 történelem áprilisi napsütése rajuk 
mosolygott- És ők megszédülve kesdenek as 
u; iilsmi-élet" felfektetéséhes. 

' A tótok, jól látjuk miképpen kezdik meg-
építeni a maguk független  állami siervesetüket. 
/jelek szerint ugy fogtak  neki, ami nem vall 
valami nagy bölcsességre, sem állampolitikai 
jArtasságra. 

A flstal  tótorsiágot as erőszak jegyében 
aidlilí meg. Nagy néseteltérésekbe keveredett 
hit aa összes kisebbségeivel. Mondhatnánk, hogy 
mseoge tót-állam valósággal megélvezi a síuve 
renitáa nsgyszerüségét. Hiszen as olyan jó lehet. 
ÉJ nekik soha erre alkalmuk nem volt. Most, 
smikor a történelem őket ÍB neki ereBstette as 
uralkodásnak, igen természetes, hogy a hatalom 
gyakorlását ezen a legprimitívebb ponton kes-
dik el. Ott ahonnan a gyengébb felett  meg lehet 
csillogtatni az ostor végét. 

A tótok Hlinka gárdái akcióba kesdtek. A 
magyarság vesetóit letartóstatják. De nem kimé-
lik a német kisebbséget sem. Végeredményben 
vagy van független  szlovák-állam, vagy nincs. 
Hi van, akkor mindas ami történik a «munká-
hoi tartozik. BSs végeredményben mindenki ugy 
dolgozik, ahogy tud. 

Â tbtok persze nem tudják ~asi, hogy nem 
lehet ezt igy csinálni. De honnan is tudnák. As 
illamvezetéBben nincsen multjuk. Jelenük még 
valami van. Aszal azonban ugy élnek, hogy 
egyáltalán nem Bejtet valami tüneményes jövót 
i számukra. 

Mert a kisebbségi kérdés ma már a világ-
ban is egyre jobban kiérik. És a belső rendnek, 
biztonságnak a komoly építő munkának sserves 
része. Ma már nem ssabad belső ellenségnek 
tekinteni ss ország fóhatalma  alatt éló, de as 
uralkodó fujtól  eltérő kulturáju népeket. Hanem 
ttokat minél tökéletesebben bele kell kapcsolni 
az ország teremtő vérkeringésébe. 

Nagyon erőltetett dolgok, amit ma a tótok 
csinálnak. Komolyta'anok. Bgy rendes, felelős-
seggel kormányzott területen ilyen dolgoknak 

előfordulni  nem ÍB Bsabsd. Ha a tótok vissza-
felé  kezdték forgatni  as idő kerekét az ó bajuk. 
Pedig rosszul tessik. Atnugyis nehéz helyzetüket 
pünkösdi királyságba robbanthatják. Ezt meg 
kell értenie annak a tót népiek, amelynek két-
ségtelenül értékes tulajdonságai annyira közis-
mertek, hogy a magyar katoiicismus testében 
a legragyogóbb pályákat futották  meg minden 
időkben. 

Idők — emberek. 
Várakozástejes Időiét élünk 1939 tavaszán. — 

Pessö't a hangu!a« s mlndan nsp njabb eseményeket 
boz. E d' kes magflgyelni  ilyenk' r ai emberek lelki vi-
lágát. Mlat egy felbolygatott  hangyaboly, ngy nAz bl a 
ml kis társadalmunk a a jól értesültsógn^k olyan dísz-
példányai keringnek közöttünk, hogy azokat már arany-
keretbe lehetne foglalni  s ngy megóhanl az ntókor 
minket vizsgálni óhajtó tudósainak. 

Hogy csak egyebet ne említsünk, mostanáig 4 
emberélet esett á'dosaiu a ml rémhlrtcrjeBstó élcsapa-
tunk géppuskáinak. Mert g^ppu'kan aiol már számba 
aem jöhet semmi-féle  gyilkoló rb; rjzám a meggondo-
latlanság eaen lakola példáim k f-gyvertárábac.  Igaa, 
hogy nem veszedelmesek a géppu-tÁik sam, mert még 
eddig mind a négy legyüko't botpogár épen ós egéss-
Bégben jelentkezett, de ez a kia melléfogás  nem aka 
dályozsa mng óket abban, hogy másnap újra be ne 
járják a várost az előzd éjasaka folyamán  megálmodott 
lehetetlenségekkel. 

Esek as omberek aem Is gondoiják mag, hogy 
mennyire idegekre msnő ós a társadalmi béke megboi 
táaára menoylre káros a sem®lttevósre kárhoztatott 
agynak Ilyen helytelen Irányba való bekapcsolása. — 
Hi«sen annyi területe vao a klsehbaégl magyar ólet-
sslnvonal kiépítési munkájának, abol eat a sok hasson-
talansáfrban  tobsódó munkák óaz»ég:t flhaezaáinl  le-
hetne. Mert a muikára állandóan BsB.aég van, bármi yen 
ldőic jöjjenek Is. A köaös ongyar ügyért végzett muokt 
pedig, bármily csekély ÓIUsíú îrţyon U a*, még min-
dig értékesebb, mint a világ probiemákkall hiábavaló 
kontárkodás, vagy a véss harang faunása,  mellyel ngylk 
napról a másikra olyan lehetetlenül nevetségessé tudja 
magát tenni némely ember. 

Nehés bonyolult idők esek. D> a klf  jlet tii-z á 
rása olyan távol van nemcsak a ml Hargitával határoit 
környeaetünktő1, de még eanek a klwrsságnak it ml-
enkénól összihasoolltbatatiacabtul n&gyobb lehető-
ségeitől is. bogy ml azokba belelátni nem tudunk. A 
ml tennivalónk nem la terjed kl ezekra a földrengető 
eseményekre. A ml dolgunk a manta , a közös kisebb-
ségi magyar ügyből ránk eső parányi feh  datok fegyel-
mezett vállalása. Da ezt aatán tökéletesen, a legnagyobb 
alapossággal kell végeznünk, a kis feladat  nagy felelős-
ségének teljesítésivel. 

Az apró munkának ez az alapos feldolgozása,  a 
kisebbségi élet hangyaboiy-rendezsrének klép'.tóBe eikal-
mat ad mindenkinek, hogy parlagon heverő energhU 
és gyepesednl Induló agyvelejét moagăsba horz*. S 

eaen a téren még csak nevetségessé sem válik sz em-
ber, mint a percenklnt változó rémhírek terjesztésének 
futáraro'gálatában. 

Ralea munkaügyi miniszter megindítja 
a mankásház-építkezések mozgalmát. 

Rtlea Mihal munkaUgyi miniszter propramjának 
jellege már kezdettől fogva  az volt, hogy igazságot 
leremtsan a munkásosztály részére. Bz azért vált a 
miniszter erős akaratává, mert csupán az igazság elvo 
alapján teremthető meg a tartós megbékélés a társa-
dalmi osztályok köaött. Ennek a barátságnak és meg-
értésnek azonban olyannak kell lennie, amely nemcsak 
formailag  létezik, hanem a lélekből Indult, aa embarl 
jó tulajdonságokból. Est az igazságos utat követve, a 
munkaügyi mlnlsater az ünnepek alkalmából Ismét 
olyan intézkedések közeli megtételét jelentette be, 
amelyek lényegesen javítani, emelni kívánják a mun-
kás osstály sarsát Bejelentette ugyanis, hogy rövide-
sen nagyaráoyu munkáséplikezéBek kesdődnek. Ezek > 
nagyarányú éB nemes tervek jellemeik leginkább a 
jelenlegi politikai élet célkitűzéseit, amelyeknek egyik 
UgfontoBBbb  pontja a munkásosztály nevelése és hely-
zetének feljavítása.  Rilea Mihal szerint a régi munkás-
cpitkeiések- Irányítása különösen 8 nagy hibában szen-
vedett: 1. nagyon keveset építettek, 2. a munkások 
helyett mások kaptak pénzkölciönöket és 8. caak 
BtüuraBtlben épitkestek. A fenntleken  hívül azonban 
más dolgok la jellemsik a régi és uj épltkesésl terve-
ket. Igy 1934 -35 ben csupán 8 lakást építettek 2,880000 
iej ériéiben, 1935-36 ban 18 lakást 6.221000 lej 
értékben. 

— Amikor én kormányra kerültem, — jelentett* 
kl Rtlea Mihai munkaügyi miniszter, — dacára annak, 
hogy a szükséges anyag alapok teljesen kl voltak me-
rítve, 66 lakást építettem 27,720.000 lej értékben. A 
ittlönbaíget bárki láthatja, oiyan nagy, mint a távolság 
aa ég éa a föld  köaött. 

A mlnlFzker aaonban nem elégssik meg CBupán 
ennyivel, hogy a maisban elkövetett hibákat kipótolja 
éB hogy colját elérhesse, kldolgosta a nagyarányú 
mnnkáH^pitteaéaek tervA*. Miért ciak a bucureşti mun-
kásnak legyen havi kis részletekben törleszthető saját 
háza és a vidékinek ne?! — hangsúlyozza a munka-
ügyi mlnlsater, *ki a legnagyobb mértékű Igazaágot 
akarja megteremteni minden egyeB munkás számára. 

A mikor a miniszter a mult hibáiról beszélt, töb-
bek közt a köaetkeiőket mondotta : 

— Ea a kevéB építkezés ls mind Bncurestlben 
történt és teljesen elhanyagolták a Prahova völgyi, 
K-sIcal, aallvölgyl. temesvári, kolozsvári stb. munkás-
tömegeket. A mostani uj épltkesésl program nemcBak 
a fővá'oua,  hanem az egéaa orsság területére kiterjed. 
Mindenütt nagy területeket szerzünk be erre a célra, 
felhívással  fordulnak  a vároaok polgármestereihez, 
bocaásBák rendelkezésünkre a szükséges területeket, 
amelyeken megkesdjuk a massslv épületek emelését. 

Esek Ralea munkaügyi miniszter Bsavai, amelyek-
kel bejelentette ast as u] korssakot, amely a munkás-
rétegek helyzetének javulásit hozza magával, a termé-
keny, békés és előrehaladó koranakot. 

A „ c s í k i l a p o k " t á r c á j a . 

H e B B t t l M m l t a a k b é l . 
II. Rákóczi Fe renc . 

Az 1700 ik esztendO szomorú helyzetben találta a 
""«Kyarságot. A züllSfélben  levB töröknralom helyét egyre 
"ótelj^ehben foglalja  el a fegyelmezettebben  terjeszkedő 
"Éniet Lipót császár ég király óriási hadaereget tartott 
Naujarr rázzon a a spanyolokból, olaszokból, belgákból, 
"Honokból álló zaoldoa hadaereg bizony nem a legkíméle-
tesebben bánt a megtépázott o szág népével. 

Ha harcolni kellett, a magyar katona ment elöl a 
ontotta vérét a hazáért éa caáazárért, de ha rabolni kellett, 
<-» miuüig » zsold aok tettek ki magokért. A magyar vitéz 

a neki 0 g aan járó zaoldot aem kapta meg, mert ezt 
a. Mekély vérdijat ia elaikkaaztották az idegen eredetű kapi-
,a«yok. IKy aztán nem maradt hátra máa, mint elmenni 
"'K'Qyl-génynek éa élni szabadon, ahogy lehet. Egy-egy 
-"elmesebb szegénylegény aztán magaköré gyűjtötte társait 
" a szabadság jelszavával harcba indnlt velük á porty ztf 
ZHmrlitn . . 1 •• «V i i 1J _ _ »lf  1rn> csapatok ellen. Ha pedig nem volt zaoldoa, akkor 
v°l' nri birtok, melyet ki kellett rabolni. Hiszen ur éa pa-
"Mt között olyan ür tátongott akkor Magyarországon, hogy 

áthidalni nem lehetett. 
A fflnri  rend a vele egy tajn magyar parasztságtól 

f  )Men 'degen volt Amig a parasztságban a védekezéa 
i'n i " e a me*nnozdolásókban nyilvánult meg, addig a fflurak 
fékeztek  mindenben alkalmazkodni a béoai ndvar szokásai-
n k ' l e a y e l t e k minden megaláztatást, mely Okét érte. Ilyen pt (U* volt bőven, mart a béoa! ügynökök alaget igyakaztak 

provokálni a magyar fSurakat,  hogy aztán a hatalmas bir-
tokokon osztozkodhassanak. 

Ezalatt pedig a magyarországi helyőrségek magyar 
legénysége napról-napra tömegesen hagyta ott a zászlót s 
csatlakozott a Szatmár, Ung, Bereg ée Sáros megyékben 
meghúzódó szegénylegényekhez, akiknek élén egy torpai 
sóáruló, Esze Tamás állott. Esze Tamás vitéz harcos, de 
józan gondolkodó 10 is volt, aki a megmozduláshoz orszá-
gos hirH, tekintélyes vezetOt keresett. I yen vezér pedig 
Magyarországon nem lehetett más akkoriban, csak Rákóczi 
Fereno, a fejedelmi  elsO Bákóczi Ferencnek és Zrínyi Iloná-
nak fia. 

Bákóczi osaládjában hagyomány volt a azabadságér 
való harcolás. Nagyapja, Zrínyi Péter a béosnjhelyi vérpadon 
halt meg. Anyja Munkács hires védelmezője és a Thököly tel-
kelés leverése után számkivetésben halt meg. ómega Bécs-
ben nevelkedett s felesége  is német hercegnfl  volt Erezte, 
hogy milyen súllyal nehezednek rá családjának hagyományai 
s ezért a politikától teljesen visszavonultan élt aárosmegyei 
birtokán. Mikor az egyre szaporodó szegénylegények vezérü-
kül kérték fel  1697-ben, Rákiczi Bécsbe ment s felajánlotta 
az udvarnak, hogy magyarországi birtokait elcseréli hasonló 
értéktt osztrák birtokkal. Az udvar azonban az ajánlatot 
visszautasította, mert politikájának jobban megtelelt, hogv 
a fiatal  de gazdag fflurat  valami meggondolatlan megmozdu-
láaba belesodorja s aztán birtokaitól megfossza.  Igy aztáu 
Rákóczit végzete végleg magyarországhoz kötötte s mint 
sárosi főispánt,  a társadalmi életbe is belesodorta. 

Igy ismerkedett meg Berosényi Miklós gróffal,  a Fel-
vidék leggazdagabb földesurával,  ki éppen ugy, mint 0, 
l Í a n d ó ^ C d O r i felügyelet  alatt állt. A két föur  sokat 
h .«é l« t e t t as ország állapotáról s arra a meggyőződésre 

M idegS ur^at oaak külföldi  aegitséggal 

lehet megdönteni. Rákóczi Franciaországi összeköttetéseit 
akarta felhasználni  s levelet irt XIV. Lajos francia  király-
nak. A levelet az eperjesi helyflrsíg  egy TiOngneval nevű 
belga kapitányára bizta, aki éppen készült hazájába vissza. 
Longueval azonban a bécsi udvar kémje volt s ugy a leve-
let, mint a rá hozott választ Bécsben bemutatta. 

A jelentéktelen levelezés elég volt Bécsnek arra, hogy 
Rákóczi ellen elfogatási  parancaot adjon ki, aOt hogy sárosi 
várában letartóztatva, a bécsújhelyi börtönbe kísértesse. 
Igy került Rákóczi ugyanazon cellába, ahol egykor nagy-
apja, Zrínyi Péter utolsó éjszakáját töltötte. Valóazinü, hogy 
sorsa neki is ngyanaz lett volna, ha közben felesége  Sarolta 
Amália hesseni hercegnO, az Őrizettel megbízott Lehmann 
századost rá nem veszi, hogy segítse elO Rákóczi szökését 
Lebmann azon hiszemben, hogy a szökés a császár tudtá-
val történik, beleegyezett s igy 1702 novemberében Rákóczi 
Béosujhelyrfll  kiszabadulva a Felvidéken át Lengyelországba 
szökött s ott régi barátjával, Berosényivel ismét találkozva, 
megkezdte a kliltoldrSl jövO segítségért a levelezést. 

Ezalatt otthon Magyarországon a torrongás egyre 
terjedt s a vezető nélkül álló csapatok egyre-másra kül-
dötték megbízottaikat Lengyelországba Rákóczihoz, hogy 
térjen haza éa álljon a felkelés  élére. Rákócziék azonban 
nem akartak hazatérni, mig külföldi  segítséget nem kapnak 
s ezért az Okét felkeresfl  követeknek csnpán pár zászlót 
adtak á t Ez a pár záazló azonban elég volt ahoz, hogy 
1703 májasában Esze Tamás ismét kibontsa a felkelés 
zászlóját Torpán éa a beregazászi vásáron s a mozgalom 
rövidesen kiterjedt Bereg, ugocsa, Szatmár éa Máramaroa 
megyékre. Igy lettek a ruthének elsfl  harooaai • magyar 
szabadságnak s igy született ruthén ajkakon, de magyar 
nyelven az a csodálatos fejezete  a magyar irodalomnak, 
melyet kurao-költéaaatnek nevesünk. 



Í4k  oHal. 

Apróságok. 
A mai Időkben újságol Írni la nehéa dolog. AUg 

talál aa amber m*glráara alkalmsa témát Pedig eae-
mény bőven van. Éi mégla nagy figyelemmel  lehet caak 
kiválogatni azokat, amelyek egy vidéki lapban helyet 
találhatnak. A lapot pedig meg kell tölteni valamivel. 
Sok gonddal, bajjal Jár tehát a ml munkánk. Azért 
kérjük aa olvasót arra, hogy próbáljon megérteni min-
ket különösen olyankor, amikor olyan hajuknál fogva 
előrángató il olvasmányokkal, Illetve kínlódásokkal ta-
lálkoalk. — Az ujsaglrásnak Ilyen nagy böjtjében való-
ságos müvésaet felhajtani  állandóan friss  ea édeklódésre 
ls asámoitarlhaté újdonságot. Minden njság közöl» ls 
különösen a heti lapoknak kótsseresen nehéa a hely-
zete. Meri amíg a napilap anyag» 0 8 8 1 0 kerdl a külön-
böző távirati irodák hlrzaolgálalából, amíg a napi lapok 
saerkesziőségébe beszaladnak aa össaes esemenyek, 
addig egy hetllapaál egéssen máa a helyzet. Amíg a 
Bypti»pnnl hivatásos emberek flzeléaea  alkalmaaasban 
ácsoljak össze aa egyea rovatokat, addig a heti újság 
Ingyen éa díjmentesen Íródik meg. — As újságírás mes-
tersége termaBsetesen a legidegőlőob, a legcsunyabbak 
kösé Borozható. Hivatásosok es nem hlvatáaosozra, napi 
éa heti lapokaál dolgozókra egyaránt vooalzozóiag csú-
fabb  a favágásnál.  Da ások, akik heti lapoknál, tttzián 
munkavállaló köielessegből csinálnak qjságot, kétssere-
sen kínos szerepet töltenek be. — Folytathatnánk to-
vább as árnyoldalait a toll meBteraegének. HJSBsasan 
éa kladóaan önihetnénk kl lelkünkből a sok keserűsé-
get. De nem tesssük. Meg ast hihetné valaki, hogy 
reklámot csapunk magunknak. Pedig csak a hely töliéBe 
saempontjábol került napirendre enuyi is, ami mester-
ségünk knllssál mögül. 

• 
A várost rendésset ls hálás munkaadója aa újság-

nak. Se vége, se hossza nem lehet azoknak a bölcs 
tanácsoknak es javaslatoknak, amelyekkel ol lehet látni 
egy város vagy kösségl vezetőséget. Nem letz belőle 
Bem sajtóper, sem egyéb kellemetlenség. Szóval ez a 
témakör 1B hálás a mai Időkben. G jünk ezúttal azzal 
Is. — As orrunk elől elírták már minden lehetősegét 
ennek az ügynek. A piacot a mai uelyáről eltelepi tet-
tük, majd viassahelyealük. Megálmodtunk a szeredai 
fürdóhöa  egy felemelt  deszkBjárdát a réten keresztül, 
légvonalban. Sétateret tervealüak a Suta-fenyőbe,  egy 
ugyan Ilyen árnyaa ligetet kl a somlyói Mária lábaihoz. 
Javasoltunk, tettünk, vettünk. Azután végül ls as em-
ber nem ári senkinek aa ilyen buzgó építési kedvvel. 
Valami caak megakad a sokféle  elgondolásból és jó 
lndulatu tanácsból. Még idővel egyik-másik értelmesebb 
dolog kivitelesésre is kesülhet — Mindenből lehet Itt 
valami, caak abból nem, hogy egysser az építendő 
hásak valami rendssert kövessenek as elhelyeakedó-
sttkben. H» megfigyeli  aa ember különösen a várossal 
egybeépült köaasguink száléin dühöngő állapotokat, 
egyenesen kélBégbeeslk. Már tiszta művészet aa aa 
Ízléstelenség, ahogyan a háaak .ziehungban", honvéd-
nyelven faijobb  ós húzódás félbal  irányban menetelnek 
össze-vissza. Ason a gyönyörű .Szekutján', Somlyó felé 
a legszebb béz»k, a legmodernebb épilkesesek válnak 
tökéleteBon érieknélkUlivé aaért, meri mindegyik oda 
fekssik,  ahová neki tetszik. Eţy jóképű ház magundo-
rodva mindentől amit ott lát, egyenesen kliehénkedatt 
as u (szélére, ssenlális elgondolással hátat fordítva  S omlyó-
nak és a varosnak is tönkre vágva a rendnek es szé-
péasetnek legelemibb követelményeit is. — Ugyanez 
a helyzet Taplocsának és Z rögödnek azokon a réssén, 
amellyel a városhoz kapcsolódnak. — Nem la beszélve 
aaokról a atilu* tekintetében meghatározhatatlan ssör-
nyüsegekről, amelyek eseken a résseken találhatók, 
mégla csak maradjunk abban, hogy valamit kellene 
csinálni eseken az építés-rendész 9tileg elvadult terü-
leteken. 

Aa olaBs hadvezetőség — mnt hivatalosan jelen-
tik — elrendelte as 1901 és 1912 közötti születésűek 
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éa aa 1917 és 1919 között ssületettek moagóaHáaát. A 
Isaakembereket más korosztályból la fegyvert»  BAÓLIl-
lették. A Ştefani  Iroda Jelentése saerlat njabb behívá-
sokra aem kell várni, mert a badaereg létszáma eléri 
aat a határt, amely mindea eshetőségre blstosltókot 
nyújt as olasa birodalomnak. 

• * 
• 

Aa angol hsdügymlnlastérlum közleményt adott 
kl, melyben cáfolja  aaokat a híreket, mintha a húsvét 
alkalmával saabadságolt katonákat visssahlvták volaa. 
Elismeri aaonban, hogy a szabadságoltak egyréazét a 
szolgálat érdekében visszarendelték. Egy másik Jelen-
tés sserlnt as angol hajórajt Korfutól  150 kllóméter-
nylre összpontosították, űrről a bázisról a hajóhad 
megakadályozhat minden Oórögorsság ellen Irányuló 
támadást. * » » 

Balgridl jelentés szerint erélyesen cáfolják  ast a 
hírt, rolotha Jugoszlávia Albánia határán katonai intéz-
kedéseket teli volna. HingozlatJAk, hogy csupán a 
határőrséget erősítették meg, hogy as olaszok elől 
menekülő albánokat lefegyverezzék. 

A mult hét. 
— Gróf  Bethlen litván, volt magyar miniszterelnök 

a PeBti Napló húsvéti ssámában nagyobb cikket irt, 
amelyben raasletessn foglalkozik  a Duna-medence né-
pidnek helyzetével. Cikkében azt Írja, hogy a Duna-
medence függőben  levő kérdéseinek elintéaéaére a hely-
set teljesen megérett és eseket a kérdéseket a nagy-
hatalmak egy konferenciáján  igazságosan meglehetne 
oldani. A román—magyar viszony kérdésről ast Irta 
Bdthlen, hogy est a kérdést ls rendezni lehet, mert erre 
as időpont kedvezőbb, mint valaha. Cikkének végén 
szí  a meggyőződését fejesl  ki, hogy bár aa ÖSBSBS ha-
talmak fegyverkeznek,  a háború mégis elkerülhető less, 
mert egyetlen orsság sem vállalja a háború kockáaatelt. 

— A diplomáciai szolgálatnak rossz húsvétja volt. 
Ugyancsak munkában töltötte a legszebb keresztény 
hnnepdt. Nagy erőfessliésekben  lgyekesett a békél meg-
menteni számunkra, A bakét, amely egyre eltávolodik 
a húsvéti gondolattól. Miadanesetre hálásak kell le-
gyünk esért a nagy béke-Igyekezetért. Nem kívánhatja 
senki, hogy lenyeljük a haditechnikának 20 eastendő 
alatt felhatmaaott  találmányalt, amely mind-mind a béke 
alátámasztásáért Bsilletetl meg. Köszönjük meg hál 
ezépen a béke müvén szorgoskodó nagyságoknak aat as 
áldozatát, amellyel a Bseut ünnepeiket 1B érettünk ál-
dosiák. Ériünk, akik végeredményben fogyaastól  vagyunk 
a htdupar n»gy felkészültségének. 

Elsősorban a francia  ia angol minisztertanácsok 
fejtetlek  hl busgó tevéken; Beget. Pária London állandó 
öBBaeköttetésben áliva lntéskedtek, bogy Olaszország 
nak albániai elindulását elssigetaljék. 

B közben Oiaaaoraaág^negaaálJotta egéss Albániát. 
As Albán nemaetgyükB kimondotta hivatalosan ls, hogy 
elismeri as olasa protekturátuit és III. Viktor Emánuel 
olasz királyt és E.iopla császárát val *BB tolta Albánia 
királyának. 

Miután O BEzoTszág kijelentette és biztosítékokat 
adóit, hogy Qiirögorcz 'got nit csen szándékában bántani, 
igy a faeaüitség  mara enyhültnek tekinthető. T»rmé 
saetesen Aogiia és Franciaország széleskörű hadlten-
gsrésaeti iatéskedeseket foganatosított. 

— Qafencu  román küiügyminisster április 11-én 
Törökországban volt, aho< fontos  tanácskosasokat foly-
tatott a török külügyek Intézőjével. A két külügymi-
niszter megvizsgálta aa orsaágaikat közösen érdtklő 
kérdéseket. 

— Csáky István magyar külügyminlsater bejelen-
tette, hogy Migyarorsság a Népssövetssövetségből kilép. 

— Szlovákiában egészen maglepetéssaerüen ismét 
kinjnltak a magyarüldöaéBek. A Hllnka gárda belövői-
dös a magyarok lakásaiba, a magyarság veaetőlt egyre-
másra tartóztatják le. 

1». Hit 

KÜLÖNFÉLÉ£ 
— Tanári oklevelet aaeraett. ifj.  A d o r j 

István a kolozsvári egyetem terméssettudományl 
elvégezte és taná-1 oklevelét megsaereste. A tehetsé. 
gea nj tanár Adorján litván volt csíkszeredai pályafe|. 
vigyázó gyermeke. 

— A Helwlg-fürdflben  már lehat fürdeni 
A tavassl Időjárás április havában olyan gyönyörűn 
fordult,  hogy már április 5-én a H dwigh-fiirdóben  mer 
lehetett kezdeni a Bsabadban való fürdést.  Egési9 
nyári melegek köszöntöttek be ée voltak napok, amikor 
a hőmérő 30 celslns foknál  ls többet mutatott. 

— Franolaoranág n j romániai nagykövete 
Mint Ismeretes, Franclaoraaág és Rimáuia képuísaieui' 
ket kölcsönösen nagykövetségi rangra emelte. A baka 
resti francia  nagykövetség élére a francia  kormánv 
április 12 vei az eddigi bukaresti francia  követet, Adrién 
Taierry-t neveate kl. Talerry Adrién a jogi ód poitiikeí 
fóiBko  sk elvégzése után kerüli a dlplomaci i pilyara. 
miután már apja ls hosszú Időo át Fi-ancborsíjg dlpio! 
máclal ügyvivője volt Madridban. Miit diplomata 
hosszú időt töltött ő Îs a spanyol fővárosban,  Loodoo-
ban és Athénben, mlg moat már 3 eaztendej* képviael] 
basáját a román fővárosban,  shol nagy népssertlBégnek 
örvend. 

— Petróleummal tet t tüaet súlyosan önz«. 
égett Siabó János ajnádi vasúti tisatvlaolö Biri Amália 
nevű 15 évoB cBelédleánya petróleummal tett *Uz>t. á 
pstroleumos kanna felrobbant,  a leányka rimj* mi9l 
fogott  és a szerencsétlen cseléd borzalmas égési sebe-
ket ssenvedett. — Az ilyen szomorú péidis mindlr 
taculságul kell szolgáljanak. O yan soksror iürt̂ nntk 
hasonló meggondolatlanságból halálos Irsg d ái, Éppen 
a petróleummal való tCztevósból származnak gyakran 
saerenctétlenségek. Ét mégsem 1 het leszoktatDi arról 
hogy ezt a gyúlékony anyagot haszaálják tlz evéahei! 
Bara Amália Bsomoru esete moBt ismét megmutatta 
hegy petróleummal, benzinnel ovatoBan keli báiui is 
nem szabad tűrni a háztartásban, bogy t»pa?ztalatlan 
cselédieányok életükkel játszódjanak, amikor muikájg-
k*t könnyíteni akarva esekhos a veBsedelmea szerek-
hez nyúlnak. 

— Haláloaás. Ifj.  Ambrus Lijoané szül. Bilásy 
Ida, életének 24 lk évében, folyó  óv ápriih hó 11-én 
hirtelen elhuqyt Cslkcaekefalván.  A tragikus hirtelen-
séggel elhunyt fUtal  asssonykát április 13 án dóle'őil 
10 órakor helyezték örök nyugalomra a calkHzentmár-
tonl róm. kath. temetőbe. Uiolsó útjára a két testvér-
község minden lakójának részvéte kísérte. 

— Qáavédelmi tanfolyamok.  Maroitartomáay 
királyi Bzáktartóaágának rendelete Biorint a síéktartó-
ság területén 1939 április 23-tó! juaias hó 25 ig gázvé-
dílml tanfolyamok  leszaek magánszemélyek részére, 
kiket a hudigáaak elleni aktív és paaativ v-d'kezea, 
valamint a repü ő támadások által okozott tüzveszeda-
lem elleni védekezésre oktataak kl. — A tanfalyamok 
vasárnap lesznek éa Időtartamuk egy ntp 7 órai idő-
ve» . Biiratkezal lehet a tartományt székthrtódás;on. A 
tanfolyam  dija 200 lej, mely btfiteteedő  •» péuíiiiv-
lgazgatóeáguál a a tanfolyamra  beszerzendő ,-x 1935 
tipu?u gázálarc Is. A tanfolyamot  elvégről f.-ljog.i-i!-
tatnak előadások, tanfolyamok  tartására ÉS újságcikkek 
Írására. 

— ítéletek. Frango Frangopol 64 ávus n,án 
fagylaltas  constancal lakóst 5 hónapi t izi>r.»ra 
mert évekkel czalőtt a tnsnádfürdől  slrscd tegyu k ba-
jában keresett éjjeli menedéket s ott c!gar^tízg»tva m 
öreg fagylaltas  a kablat felgyújtotta. 

— Erdőkihágás ügyben a következő ítéletek hHo-
zottak el: Bodor Károly G/lmes 5 nap, 500 lei. Timur 
Gyula I-npér 3 nap, 2500 lej. Bodor György Q.imas s 
nap, 600 lej. Tímár Péter Gyimes 5 nap, 1003 lej. 
Molnár György Gylmes 5 nap, 1000 lej. 

A ielkeléa eközben terjedt a már mintegy hatezer fő-
nyi knrnc gyűlt össze Esze Tamás zászlója alatt, mikor 
gróf  Károlyi Sándor szatmári főispán  a vármegyei hadakkal 
Máramarosba nyomult s Esze Tamás seregét Dolhánál szét-
verve, az elvett zászlókkal Bécsbe sietett, hogy ez udvart 
jobb belátásra birja. A dolhai vereség azonban annyira 
jelentéktelen volt, bogy utána még nagyobb méretekben 
lángolt fel  a ielkeléa s 1703 juaiusában maga Rákóczi ia 
hazatért, hogy a vezérséget átvegye. A határon valami ezer 
ember várta s ott voltak az eddigi vezérek is : Esze Tamás, 
a torpai jobbágy, Kise Albert, a kurucból lett hires zsivány, 
Móricz István, az egykori munkácsi katona a Horváth, ki 
a németeknél őrmester volt. Nem valami díszes, de annál 
lelkesebb társaság a mint Esze mondta, „nem másért, mint 
a szegény nép elnyomásáért* akartak küzdeni. 

E csapat azonban egyre nőtt a mire Munkáos alá 
irtak, már háromezer főnyi  volt a számuk a nemsokára 
megjött Bercsényi ia nyoloazáz főnyi  fölfegyverzett,  lengyel, 
román, kozák éa tatár harcossal, melyek a fölkelők  elit-gár-
dáját képezték. A kia seregben képviselve volt tehát minden 
nemzetiség, mely a magyar határokon belül a a magyar 
néppel együtt lakott Ezzel a sereggel indult Rákóozi Ma-
gyarország felszabadításéra  a Kisvárda várának elfoglalásá-
val szerezte első ágyúit, számszerint négy darabot. Ez a 
négy ágyú azonban elég volt Debrecen megvívásához a 
Debrecennel együtt as egész Tiszavidék csatlakozott a fel-
keléshez, mely rövidesen az egéjiz országra éa Erdélyre is 
kiterjedt. 

A mozgalom oraaágoa jelentősége még nagyobb lett 
akkor, mikor a Bécsben sikertelenül járó Károlyi Sándor is 
csatlakozott Rákócihoz a vele együtt a nemesség jóréaze. 
A bécsi udvar ekkor kezdett tudatára ébredni a magyar-
«taaági dolgok koaolyaágáaak a egyik esredet a aáaik 

után vezényelte Magyarországba, A kurnook azonban egy-
másután verték tönkre Sclich tábornok aeregeit a jöttek a 
dicsőséges évek, melyeknek eseményeit Ocskai brigadéros, 
Bercsényi, Bezerédy, vitéz Balogh Adam vérea betűkkel 
írták be a magyar nemzet történetébe. Egymásután szület-
tek a nóták a vezérekről a még az egyszerűbb korucokról, 
a kimondottan a népből kikerült Esze Tamásról, Jávorká-
ról s ama nevezetes, hírős Rácz Miskáról. 

A küzdelem dicsSséggel folyt  éveken keresztül, de 
annak végleges sikerére csak akkor lehetett számítani, ha 
a mozgalom külföldi  Begitaéget kap. Kákóczi követei ott 
kopogtattak a francia,  lengyel, oroaz éa terük udvarokban, 
de ígéreteknél egyebet nem kaptak. A háborúhoz pedig 
három dolog szükséges : pénz, pénz és harmadszor is pénz. 
Ez pedig a bosszúra nyúló háborúval egyre kevesebb a 
egyre értéktelenebb lett A béosi udvar pedig megkezdte 
akna munkáját. Egymásután vesztegette meg a kuruc-moz-
galom vezéreit, akik aeregeatöl pártoltak át. Jórészüket 
ugyan elfogták  a felbőszült  kurucok a ki is végezték. 
Ooskai a Bezerédy ott véreztek el Eraekujvár vérpadján 
de ez nem menthette már meg a süllésnek indult mozgal-
mat, amelyen nem segített még as a pár fényeB  győzelem 
aem melyet ekkoriban Károlyi a Vak Bottyán arattak. Rá-
kóczival ia állandóan tolytak a béketárgyalások de 0 inkább 
bisva még mindig a külföldi  segítségben, a as emlékesetea 
ónodi gyűlésen kimondatta as elszakadást, amivel örökre 
elvágta a tárgyalások fonalát. 

A béosi udvar politikája ekkor uj mederbe jutót. Az 
eddigi német tábornokok helyébe a magyarországi hadak 
uj vezért kaptak gróf  Pálffy  János asemélyében, ki a régi 
barátság révén érintkezésbe lépett Károlyival, kivel tudatta, 
hogy a kuruos-tábor miadaa fő-  éa altiastje, valamint köz-

vitéze kegyelmet kap a ugyanezt megkapja Kákóczi is. ile 
őneki magának kell ezt kérnie. 

Károlyi 1711 áprilisában lefolytatta  a tárgyalásost 
s a kegyelmi levelek elkészülte után 1711 május elsején 
a kismajlényi mezőn, Szatmár mellett, az egész kurui: sei>-g 
letette a fegyvert.  Maga a fejedelem,  II. Rákóczi Kereiir 
nem fogadta  el a neki ilyen teltételek mellett felAjáol«:r 
kegyelmet s Bercsényivel és pár száz hívével műtőit > 
apjának, Thökölynek bujdosóhelyére, Rodostóba menekü't. 
Itt élte le hátralévő éveit, egymásután temetve el vtz -reit. 
hü embereit, mig az 1734-ik év húsvétjának nagypéntekjén 
ő is itt hagyta a földi  világot, mely számára annji 
própáltatáat, oly aok csalódást hozott. Eletéuek t'oiyi-irul 
a azámkivetésben hűségesen beszámolt apródja, Mik"« be-
lemen. A magyar nép ajkán pedig ma is ott él az a meg-
rendítő bucsudal, melyben hazájától, szeretett népétói bú-
csúzik. 

Rákóozi száműzetésével újra elbukott a magyar 'üg-
getlenség záazlója, melyet 1526-ban Mohácsnál tűrt először 
ketté a török. A magyar szabadsággal együtt pedig leáldo-
zott mindazon népek szabadsága is, melyek a magyarokkal 
együtt Rákóczi alatt sikra szálltak a magyarhon szHbftJJ» 
tételéért. A szatmári béke idején két és fél  millió volt 
Magyarország lakóinak a száma a e számban benae volt 
a magyarokon kivül rnthén éa ráo, szlovák és román, k>k 
mind ott harooltak Rákóozi alatt a haza felszabadításáért, 
mert közös volt a sorsuk azon a földterületen,  ahol egym" 
mellett a egymással keveredve éltek. 

Tölttí-tollak javítását ós tisztítását 
vállalja a VAkár-Oalet. 
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Hlégis mi történt Szentes Juliskával, 
a |7 éves háztartisi alkalmazottal ? 

Egy fényképet  aéaünk, a Baentes Jn iska fény-
képé»- 8 k l m é * m á r c t a í h ó b u eltűnt gaadája lakásáról. 

Okos, értelmes nemű, aaagaa ayilt homlokú azé-
w.lv M- Középtermetű, vállas, világos-barna halál 
koHornba viseli. Bltüaéeekor sötétkék, apró fehér  ba-
L , rabét, szürke hsriinyát, bana Bport-bakaacaot és 
^atkék rövid kabátot vizelt. 
* Mér eltemették. 

A meión játszadozó gyermekek találták neg egy 
killbiban. abol aiegény Szentes Juliska felakaaatotta 
Irtát, öaívl'kos lett. 

Miért? Sankt sa tndja blstosnn. Levél nem ma 
«dl batra. Csak halljak, hogy Juilsks sserelmes volt. 
1, életadta terméasetea öaatön ssent érsésével szere-
* ti élete 17 lk tavaszán». A flut  katonasorba hívták, 
t uerelmea leásy est nem tudta elviselni. 

Meghal»..,: 
Mindennapos esőt, sslato Bem ls njaúg. Hogy 

utéils ilyen hoaaaan Írunk róla, annak más oka van. 
Juliska, eg*ss véletlenül egy as'dócaaládoál Baol-

•ált, p.hol meg Is becsülték, jó do:ga volt 
Huarét aaent ünnepel követkeetek. Juliska eltűnt, 

Joliikat halva találták meg, salve alatt ogy parányi 
ponttal, ott „szívták kl a vérét."... Késsen volt a vér-
rid, ami futótűzként  terjedt a városban, mig a ható-
inak által megejtett alapos vlssgálat gátat aem vetett 
, lálfüiött  fantáslának. 

1881-ben, a tlazaeaalári vérvád a legnagyobb 
ligáimat keltette Magyarországon. As okot ogy 14 éves 
tnlédieány — Bolymosl Eszter eltünéze ssolgáltatta, 
tóikor a se'dó templomszolga 5 óveB fiának,  Scharf 
Móricznak bemondása alapján a aaldó hltkösség 15 tag-
ját helyezték vád alá gyilkosság miatt. 

A híres perhon Eötvös Károly ügyvéd és Író látta 
el a vedfl  szerepét, akinek hatalmas tudással ÓB pre-
dii'áisal felépített  védelmére. 1883 aug. 3-án a bíró-
ság a vádlottakat felmentette.  Eötvös ,A pagy per" 
címmel irta meg a tlssaesslári vérvád esetét. Könyve 
tzaoiácliként hatott s a nyolcvanas évek egyik leg-
kerwetebb olvasmánya volt s Irodalmi értik ma is. 

Azonban azóta se ült el a gyanú. A Bsanaác óra 
mindég ebes emberek a mlaatikumot, babonát és lehe-
tetlenségeket kereső nép még ma is örömmel ragad 
neg micden alkalmat, korlátoltsága és hlsséksnysege 
UelégiUaere, aem törődve azzal se, ha bajt, kellemet-
leuéget okos embertársainak. 

„A nagy per" mindenkori vádlottjai, a zsldónép, 
akik »i Igéretfóldjénafc  elvesztése ntán, amelyen év-
ttaiadoUn át élt, harcolt, amely földhöz  annyi könnye, 
«éra, sóhaja tapadt, akik még ma is keresik kasájukat 
4a problémái lettek as emberiségnek — csendes, kö-
nnb» megadással hallgatják, türlk embertestvéreik 
terde Ítélkezéseit, azt az átkot, melyet Máté evangélista 
iitrim (27, 25) Bzerlnt a zsldónép hívott magára? 

A z Idónép általános helyzetének megismerése 
éí magertes^hea, a zsidók történetének határköveit 
kellene lnn?rjük az Ó követségből, akiknek élete aa-
oak a földünk  történetével függ  ŐBBze, ahol a rövid 
dicsőségét a hosszú szenvedés és üldöztetés vá'totta 
fel  * ttbol a zsidók jó vagy rosta helyzete mindég 
a kormányzók egyéni hajlamaitól függött. 

Nem haladhatunk el érzéketlenül éa sémán a 
vérvád újból és ujbói fellángoló  gyanúja mellett, melyek 
ha n?m ia követelnek kezdetien áldozatot, de négye-
sére vallk a mai nemsedékoek. Ai ilyen felelőtlen 
hlresítsi?BQket semmi sem igasolja, legkevésbé a m'n-
dennspoa robot és Izgalmak, amolyak mlodjn komoiy 
ember gondolat ós érzésvilágát máa Irány ban kell hogy 
toí'.í  ţ oiia.<sák. 

É< most már nemes* k idője, dé föltétlen  saük-
tíg's ia volna a magyaráaó rs felvilágosító  munka 
minden olyan téren, melynek teljesítésében csak I<ten 
parancsát követnők,ember és embertársainkkal 'z mben. 

Caiby Lajot. 

A l b á n i a . 
Kurrpa kis országai köré számíthatjuk Albánlát, 

«m*ly a B ilkán fálsalget  nyugati részén terül el, be-
ékelődve Jugoszlávia, Gürögorpzég és az Adriai tenger 
kij;> Területe mlndössse 30 eser négysetkllométer, 
lakosíá/n egymillió, — tehát nagyon gyéren lakott 
oriüKe. FalBaine általában begyes, B belseje nagyon 
•ehíwn járható, csak az Adriai tenger felé  van egy 

(&V, amely slkaág, amelyet egyes helyeken 
eén tsvak borítanak, melyek e vidék lakóBalnak nagyon 
««úsr '̂gtelenek, az úgynevezett mocsárláz trijesztől. 
Aa oraaág területén végighúzódó hegyek, a tenger-
pvtjahoa közel lévén, nem engedik a vlzrajanak kifej-
lődést a Igy Albánia folyói  rövidek, viaben saegények, 
tavaseial a hóolvadás nagy bárokat okoz. nyáron a 
•"gy azáraaság miatt egvee patakok eltűnnek. Ejye-
duit nagyobb folyója  a Driea. 

A'banla hegyi mésskőalkotápuek, a nővényaet 
Eet<on czpgéDyep, Erdők nem Igen vannak, ritkák, a 
vedáJJomány kevés. A tengerparti tavak bemapegnek 
a kbienböző saérayas vadtél, egy Igasl E dorádó a 
vadástok aaámára. 

A földművelés  as fesses  európai országok köaött 
Iţţ a legsaegényebb. Aa Adriéi tenger mellett kukoricát, 
•óaelékféléket,  érdét terme nek. Mindenki saját magi. 
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ő y e r g y ó i élet 
emelkedettebb begyoldalakon a déli gyümölcsök, mint 
as olojfa,  füge,  FZŐIŐ, citrom éa narase* Is megterem-
nek. Be képezhetné as oraság növényi gazdagságát, 
ha a lakosság kellőleg gondozná. 

Aa oraaág egyedüli gazdasága as állatenyésatés 
ben van. Loval híresek, juh és kecskenyájak a l?g-
számosabbak. 

Aa utolaó években es olessok egyes helyeken 
bányászatot kendtek s találtak szenet éa petroleumot, 
vasat, aőt as annyira ritka higanyt ls. Ipara, kereske-
ielme fejletlen.  Caak O asaonaággal van összekötte-
tése, elsdván neki gyapjút éa Juhbőröket s kapván 
cserébe rizst, kávét, ssBvetet és fegyvereket. 

Köslekedési utjai nincsenek, hegyi ösvények a 
legfőbbek.  A rómalak Idejéből maradt egy orazégut, 
amely Durasaóból a ssomszédoB Jugoszláviába vezet. 
Ezelőtt 6 évvel építettek egy kis vasútvonalat, mely 
sslntén Durasaóból az ország fővárosába,  Tiranába 
veset 

LakóBal a régi lllr népek ivadékai, páaatorkodáa-
sal a tengeri kalőakodáazal foglalkoztak,  aok gondot 
okozva a római légióknak. A rómaiak meghódították, 
de soha nem vegyültek össze velük, még a római 
nyelvet sem sajátították el; visszavonultak begyeikbe 
B majdnem 2000 éven át éltek ott teljesen elszigetel-
ten. Végre megls belátták, hogy en a visszavonult élet 
nem előnyös. Lassan elhagyták hegytiket s mint zsol-
dosok Idegen hadseregbe (török éa olasr) léptek s nem 
egyszer a román és aa olaiz fejedelmek  testőr csapatát 
alkották. Vitéz és hűséges katonáknak blaonyultak. 
Ma aaonban nem azolgálnak fegyvereikkel  idegen udva-
rokban, megtartották azokat bűsskeségből a saját vé-
delmükre. 

Hirtelen haragnak, semmiségért hamar gyilkol" 
nak. A meggyilkoltnak hozzátartozói eddig nem nyn-
goaznak, mlg a gyilkoat hasonló módon el nem teázik 
láb alól. Ea aa úgynevezett .vérbosszú' öröklődik 
apáról fiara,  nemaedékról-nemaedékre. — Lakásaik ia 
különböanek a többi népekétől, mindenik egy erődít-
mény, ahová a gyilkos elrejtőalk, sokssor éveken át 
nem jön kl onnan. Ezen Idő alatt aa aasaonyok járnak 
és dolgoznak, rájuk a „vérbosszú* nem terjed M. 

A lakosság többsége mohamedáa vallású, kevés 
katolikus. — Gyakran megtörténik, hogy fegyveresen 
mennek a templomba s mikor vége van a szertartás-
nak alig lépik át a templom küszöbét, máris pisztoly-
dörrenés hallatszik, vérrel fertőzve  meg a azent helyet. 

Ezgy kissé lássuk Albánia történelmi mnltját: 
A kelet-római birodalom bukása után aa albán 

nép a török uralom alá került. 1443-ban Skandes Mg 
megkísérelte a törők Igát lerázni, de nem sikerült s 
Így 1912-lg továbbra ls török uralom alatt maradt. 
Akkor oaatrák és olasa támogatással fejedelemséggé 
alakult, Wled német herceg került a fejedelmi  ssékbe. 
A világháború alatt a fejedelem  elhagyta orsaágát a 
akkor éssakl részét Ausztria, déli réaaét Olaszország 
foglalta  el. 1921-ben a Népsnövetaég sürgetésére Ismét 
helyreállították a fejedelemséget  s Ahmed-Zogu, Bkaa-
der bég utóda, előbb fejedelmi  s 1928-ban királyi cím-
mel Albánia uralkodója lett, Olaaaoraaág protektorátusa 
alatt. Jóllehet, hogy Italia és Albánia köaött 1927 év 
november 22 én ez ország fővárosában  Tiranában egy 
szövetség JöU létre, aa Albániában történt események 
aa eless kormányt arra késztették, hogy fegyveresen 
lépjsn fel  Albániával szemben, aminek eredménye volt 
a királyi család menekülése B aa ország megszálláza. 
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h n e i p n 
MiYeszi epttes Csíkszeredán és Gyerurüszentmltióson. 

A minden vonatkozásban előnyösen lemert, Kosma 
Hagó színigazgató vezetése alatt álló Brassó—Maros-
vásárhelyi színtársulat tavaszi turnéja sorén, április 
második felében  Calksaeredába és Gyergyóssentmik-
lósra Is ellátogat Ea az együttes nem szorul külön 
dicséretre és reklámra. Szolgáljon fokmérőül  a Brassó, 
Marosvásárhely és Kézdiváaérhelyen teljesítményével 
elért siker, mely a közönség becsülését és osstatlan 
szeretetét gyümölcsözte. 

A társulat egy sereg újdonságot vonultat fel. 
Bslnésselnk: Györkös Kató, Vörösmarty LUI. Föl-

des Berta, Erőse Irén, Faleky Mind, Korody Irén, 
Bidúcay Imán, Karácsonyi Miklós, Hegedűs Miklós, 
Gamesl Iore, Papp Láaaló, N>gy Lásiió, N«gy L*io*. 
Izmael. — A komoly elemet kepviee'ik Kizma Huió 
igazgató, Baabadkai Jóasef,  B uyán Kă'man. A berle-
toaéB munkáját a n^paaerű Haber E'nó titkár végal. 

ö.ömmel állapítjuk meg, hogy fenti  névsor biz 
tosltéka egy értékes ssinl Idénynek, melyre különböző 
sikertelen próbálkozás ntán, vágyva-vágylk közönsé-
günk. — 

Újdonságok: Bubus, Kávé habbal, Lovas parádé, 
Mesei pacsirta, Nlocs asebb, mint a sserelem, örökké. 
Egy bolond saftaat  csinál, Aneyalt vettem feloaégül, 
A hölgy hoazám tartozik. — Prózai darabok: Havasi 
napsütés éa Hazajáró lélek. 

H I R ~ E K . 
— • katholikus hivők hatalmas tömege 

vett résst a feltámadást  körmenetben. N*gy-
Bzombaton délután 6 órakor, városunk katbolUuasága 
mély áhítattal ülte meg a feltámadás  ünnepét. — A 
templomból kiindu'ó papi menetet beláthatatlan tömeg 
klatrte a körmenetben. Aa áhítatos ünnepségen ott 
voltak városunk magyar társadalmának öaaaea rétegei 
A boasau körmenet Borából külön kitűntek sBÍkely 
teányalok es fiaink.  A körmenetnél az egyházi zenét 
a Bsekely favos  senekar ssolgáltatta. 

— A nem roman taviratok különleges pos-
tai di]saabasa. Április 1 en az id g«nayelvü távira-
tokra voaauoaói.-g uj dlj«aabás lépett életbe. A Jövő-
ben magyar, nemet, vagy más nyilvD távirat után pót-
díjai keii fizetni  és pedig: I zóna 5, II. zóna 10. III. 
zóna 15 lej táviratonként Halyl címre feladott  idegen-
nyelvű táviratok ntán nem kell pótdíjat fizetni.  Eaen-
kívül minden távirat ntán 1 lej repülőbélyeg és 2 lej 
ayngtaklálMtásl Uoték flsetsndi. 

— A kiaebba-gl gyermekek Iskoiaatatasl 
jogairól. A .Titnpui" egyik legutóbbi ssámában a 
klsebbaégek laicoláztatásl helyzetével foglalkozik  s meg-
állapítja, Hogy minden félreértés  s téves beállítás elke-
rülése végett a nemzetneveié^Ugyl miniszter még a 
mult év őfzén  leazögezie 149394 számú rendeletében, 
hogy mladen kisebbségi szülőnek biztosítják aat a jo-
gát, hoţy önmaga állapítsa meg etnikai hovátartoaását, 
valam'at, hogy Bsabadon válassaa meg az Iskolát, 
amelybe gyermekét beíratja. Panaszok esetén réesle-
tesen me»vlnsgálták s asonnali intézkedéseket bostak, 
A zavarokat, amelyek a saüiők hanyagsága miatt kelet-
keatek ezzai, hogy nem csatolták be a aaükségea ira-
tokat a belratkoaáanál, elhárították a minden iskolás 
gyermek helyaetét pontosan megállapították. A kisebb-
ségek össaas kéréseit, amelyekben gyermekeik kisebb-
ségi Iskolákba való balratáaát kérték, kedveaően elin-
tézték. Az állami iskolákba caak a román etnikai ere-
detieket liják be, valamint szokat a kisebbségi gyer-
mekeket, akiknek szülei ezt kérik. Ezeknek aa iskolai 
kéréseknek kisebbségi szampontbói való ellntóaéae tel-
jesen kielégítő. 

— A postai levelezőlapnak oaak egyik ol-
dalára saabad Írni. Jelentettük, hogy április 1-én 
uj postai dijsaabás lépett életbe. Aa uj dijiaabáaaak 
egjit igen fontos  rendelkezése, hogy aa egyszerű postai 
levelezőlapoknak csak egyik oldalát saabad felhaaanálnL 
A leveleid iap féloldalára,  amely a címzés mellett van, 
csupán a feladó  elmát lehet feltűntetni.  Április 1-éa 
már életbelépett aa uj rendelkezés. Éppen ezért a posta 
mlndaaokat a levelezőlapokat visszatartotta, amelyeknek 
mlod két oldala tele volt Írva. Ha aa ilyen leveleaő 
lapokon rajta volt a feladó,  a poate visszajuttatta azo-
kat. Ellenkező esetben, bizonyos Idő eltelte után meg-
semmisíti, ha feladójuk  nem Jelentkezik értük. Azokat 
a levelezőlapokat, amelyeknek mindkét oldala tele van 
írva, a posta a jövőben rendea levélnek tekinti és 
esaerlnt fogja  felülbélyegezni. 

— Egy kla meteorologia. MárcInB hónap leg-
magasabb — maximális— hőmérséklete » hón»p 27 én 
10°.5, legalacsonyabb — minimális — 12° a ho 16-án 
von. Légköri nedvesség 100°/a-os a ho 1-én, 8 án, 
19—20 ea 29 én volt. — A hó elolvadásából előállott 
csapadék 85 8 mm. A hó vége felé  29 és 80-án esett 
egy 10 cm-es hó, de nem volt tartós, a város terü-
letén 1-2 nap alatt elolvadt, a hegyeket Igen vastag 
hóréteg borítja, fokozatos  olvadáaa nem okoaolt sehol 
áradást, (Mst áltosaás, Gheorghsnl.) 



4 lk oldal. C I K I L A P O K . 

— AB if)uság  kösaönete. 1989 február  18-án 
teljes siker jegyében tartotta a bnkureatil magyar fő-
iskolás diákság hagyományos diákbá ját, amely egyik 
legkimagaslóbb évi eseménye a főváros  magyar társa-
dalmának. R»sst vettaaon mindenki, aki ügyünket PZ1-
vén viseli és megérti aat, bogy azon aa éjssakán a 
kellemes és hangulatos ssórakosás mellett nagyon ko-
moly gondolatok foglalkoztatnak  minket, hiszen anyagi 
gondjaink némi csökkentésére egyetlen essközflnk  és 
elmünk az évente megrendesett diákbál.... Akik nem 
vehettek részt, lélekben mégis velünk voltak s hogy 
blsonyságot tegyenek együttérzésünkről, elküldték ado-
mányaikat Ciikmegyóben is voltak nemeBlelkü embe-
rek, kik sseretettel fogadták  meghívónkat, mely alása-
tosan kopogtatott be a magyar vendégsseretet jogán és 
vitte üzenetünket, segítséget, támogatást kérő saavun-
kat. 24 pénaküldeményt kaptunk válásául Calkmegyé-
ból; 3200 lej értékben. Minden Bakurestl-1 magyar fő 
iskolás diak, aki anyagi támogatásban résaesülhetett a 
diákbál tiszta jövedelméből, hálatelt ssivvel gondol a 
támogatást adókra, amit most „Isten flzessével'  köszön-
hetünk csak, de önaetlen, munkás, tettekben és ered-
ményekben gasdag oszlopaivá formáljuk  maţ unkát tár-
sadalmunk számára. Hivatalosan ea úttal nyugtázzuk a 
csiki pénsküideményeket: Csíkszereda: Algntr Ferenc 
100, Dftcay  A. ós J. 200. Dr. Mátha LVuló 200, P«pp 
Dénes 100, Vogel J.kab 100 Kásson: BÍBCBJ Bila 100 
Hám JósBef  100, H.telszövetkczet 100, Fogyasztási azö-
vatkeaet 100, György Gibor pleb. 100, Pacduia Géza 
100, Dr. WdiBB Mor 200. Jakafcfalva  : Apor László 200, 
Darvas Dsnes pleb. 200 Kozmás: Oiváth István 100 
Szantmárloa: Birs János 200. T ásnád: Rikos*y In ven 
200. Gyergyósaentmlklós: Dr. N*gy Bődre 100. Szent-
tamás: Bálint Vilmcs pleb. 100. Kirczfalva:  Siss Antal 
pleb. 100, Mihály Imre a. pleb. 100. Gyimes: Körösi 
Tibor 100 lejt. 

— Húsvéti bloskásáaok. A ssenk ünnepek alatt 
a csíki hegyekben újra működött a bicska. Ugy látszik, 
hogy ettől a veszedelemtől a székely népet megszaba-
dítani már nem lehet. A vad indulatok n^gszeutBég-
telenltlk as önnep hangulaiát s örök időkre megbélyeg-
zik ezt a jobb sorsra hivatott népet, mely ma állandóan 
a bűnügyi krónikák rovatában szerepel. Daradics litván 
gyergyóaifalvi  legényt korcsmázás kösben Siuer István 
és Saaer Lajos megszórták. 

— SientdomokoBon Csorba József  községi rendőrt 
érte utói a végzete. KriBtály József  szwtdomokosi lakós 
a rendőrt behívta a korcsmába, ahol jól leitatta, majd 
fejbeverte  és — a csendőrségi jelentés sserlnt — 2700 
lej pénaét elvette. A legény elismerte, hogy a rendőrt 
ő verte meg, de a pénz ellopását tagadja. 

— Megverte a kisfiat.  Riduy Bsniáminné 
madéfalvi  lakós feljelentette  a csendőrségen Fdrenez 
Domokos vasutast, mert sz 15 aves fiacskáját  megverte 
éB a fejét  1B behasította. 

— Rondsavaraa a madéfalvi  állomáaon. A 
madéfalvi  állomáaon a mostani aavaros időkben egyre 
nagyobb volt a forgalom  A napokban 6 részeg ember 
szállott le a vonatról s mlg a máBik vonat érkezett 
volna, olyan aüraavart teremtettek, hogy as állomási 
őrség kenyteUn volt közbelépni. A magyarok szidni 
kesdték aa őraéget, majd mhor aa be akarta klBérni 
óiét, megfutamodtak.  As őrség riasztásul a :ev»gőbo 
lőtt üldözés kezben, mire Sárig Ád«m és CSBÍÓ Árpád 
brassói legények megmioitak. Kisek vallomása Bzerlm 
tarsais Demeter L.jos, Bilió Páter, B*!o«h Vilmos es 
Síékely Gyula csik«einmitlÓ8l laeóaok vo'Sak. A tár-
aságot hadbíróság e é áiiitjak. 

— Rendelet a vallaaoktatáa n j rendjéről. 
ÉrtesüieBünk aaer nt a valiáswnliás beosztására 

vonatkozóan aa áliami iskolákhoz ujabb rendelkesiB 
érkezeti, amely saer.nt a vallástanítás idejét a m niBs-
terl rendelet a hétnek egy, iiietve két napját jelöli 
meg, úgymint péntekre ós ssombatra. A rcadalet eze 
riot vallasórák catkis ezeken a nspokon tarthatók, 
mégpedig ugy, hogy minden felekezet  ezen a napon 
köteles a valástanliási végeztetni Bz terhes a klseb-
Bégl egyházakra, miután a felekezetek  jórészt nem 
rendelkeznek annyi hitoktatóval, hogy esek e»y napon 
a különböző Iskolákban elvégezhessék a gyermekek 
vallásoktatását. 

— Agyonszúrta. Ambtus György c-.omsfalvi 
legény a mult vasárnap bicskával agyonszúrta Ambiui 
Albert falubeli  legénytáraát, aki a haiálos szúrás után 
pillanatok alatt kiszenvedett. Ambiua György a gyil-
kosság szörnyű bünétői megdöbbenve eltűnt és asóta 
nem találják. A börtön és a lelkiismerete kergeti a 
Bzsreccsétlen gyilkos embert, akit egy meggondolatlan 
pillanat egéss életére nyomorulüá lett. — Minden ilyen 
gyllkoaiágl esetet megrendülje hsszná'uak fel  srra. 
hogy bemutassuk népünknek annak hihetetlenül g"áf  zis 
követkesményeit. Bgyiiytn bicskázó tragédia cs'alide-
kát te?z földönfutó*á.  A törvény, a börtön, a temotép, 
a kártérítés anyagilag, erko csileg tönkre teszi a tragé-
diában érdekelt családok minden tagját. Érthetetlen 
miért nem érti meg népünknek minden gyermeke, hogy 
nem saabad testvérre soha kést emelni. 0 yan kevesen 
vagyunk. Miért pusztítjuk egymást még a bicska átko? 
örökségével ls. 

— Feljelentés. A csíkszeredai eidőgondaokság 
feljelentést  tett Ráduty András calcsól lakós ellen, aki 
bamla fokolót  használt. B járás Indult ellene. 

— Öngyilkos oseledleany. Sientes JulHnna 
gyergyóuentmiklósl cselédleány még március 25-én 
eltűnt Httsch LajoBné gazdájának lakásáról. Holttestére 
egy pár nappal rzilőtt talállak rá egyik erdei kalibá-
nak gerendáján, amelyre felakasztotta  magát. 

— Kéaelfta.  TopUceann György vaslóbl lakós 
bicskával súlyosan megsabesltette Alexandra Ioaat. 

— Vaauti tolvajlás. Albert Anna szenttamási 
cseléd szolgálatból hastfelé  tartott. A madéfalvi  állo-
máson ason vette éssre magát, hogy utazó kossra el-
tűnt. Aa állomás esendő Bég rövidesen lefogta  a tolvajt 
Tinkó Péter latrán i gylra^r»lEŐlokl lakós személyében. 

— Saerenoaótlenség a vaosárosl kőbánya 
ban. A vacsárcsl kőbányában felborult  5 tő'záliitó 
frocsl.  A szerencsétlenség következtében Tinkó Józarf, 
Fodor Lajos, Fodor Albert és Lukács György su'yos 
sérüléseket FZ nvedett. 

— Elragadta a megáradt patak. Cionca Ioan 
békást lakós hasonnevű 6 éves gyermeke véletlenül 
beleesett as olvadás által megáradt Békás-patakba. A 
rohanó ár a szerencsétlen gyermeket magával ragadta. 
Napok múlva akadtak rá bolttestére. 

OCOLUL SILVIC CIUCUL-DE-SUS. 

Publicaţiune. 
Se aduce la cunoştinţă generală, că In ziua de 

29 Aprilie 1939, ora 9, în localul Composesoratului 
Sândominic se vinde prin licitaţie publică orală în 71 
loturi, cu volune variind inlre 15—130 m. c. arbori 
csen|ă molid, rupţi şi doborâţi de vânt, din pădurile 
•Sipos, Virgo, părăul Scaunului, Scdloca şi Arama 
neagră« din Seriile I. II. III.-a şi păşune, proprietatea 
Composesoratului Sândominic, Jud. Ciuc. 

Vânzarea se va face  cu respectarea art. 88—110, 
din Legea Contabilităţii publice, publicată în Mon. Of. 
No. 167, din 31 Iulie 1929, Regulamentului Oficiului 
central de licitaţii, publicată în Mon. Of.  No. 1, din 1 
Ianuarie 1930, art. 167—169, din Legea Cooperaţiei, 
normelor generale de tinerea licitaţiilor publicate în 
Mon. Of.  No. 167 din 1931 şi 127 din 1934, conditiunilor 
generale de exploatarea pădurilor Statului publ. în Mon. 
Of.  No. 106 din 1912, completate cu condiţiunile speciale 
de care amatorii pot lua cunoştinţă la Ocolul Silvic 
Ciucul-de-sus. 

Persoanele care vor lua parle la licitaţie, vor depune 
o garan{ie provizorie de 5'/o din valoarea de strigare 
a fiecărui  lot, care sumă se va depune la caseria Com-
posesoratului Sândominic. 

După adjudecarea definitivă,  garanţia se va întregi 
la 10°/(, din suma oferită. 

In lipsă de concurenţi, a doua licitaţie se va ţine 
la data de 9 Maiu 1939, în aceleaşi condiţiuni ca prima. 

Miercurea-Ciuc, la 5 Aprilie 1939. 
ŞEFUL OCOLULUI 

Inginer şef  silvic 
Terenţlu Cucer. 

Os alá di házat keresek megvétel^ 
M Tourea-Ciucban vagy közvetlen környékén 
Cim: Dr. Botár Adolf  ügyvéd, M e r e u r t a Ciiic 

Ooolnl Silvio Clncul-de-sns. 
PUBLICAŢIUNE. 

Se ailaee la cunoştinţe geterală ca In «iu» de 28 Anrii-
1930, ora O In looalul Primăriei Toinesti ae T« v nde D 
licitaţie publloă oralá, In 15 lotnrl, ou volume vari ul ím" 
52—114 m. o arbori esenţa molid rupţi şl doborâţi do T . , 
din păinrea Tibeo—Botl seria II, proprietatea Composta 
tulul Tomeşti, jud. Cluo. 

Vâuzarea se va iaoe ou respectarea art. 88—110 j. 
legea Contabilităţii PubUoe, publicata In Uon. Of  N0 ' ii? 
din 31 Iulie 1929, regulamentului Oficiului  eentral de l;cit,t i' 
punlloat 'n Uon Of.  No. 1, din 1 Ianuarie 1930 art 167—IM 
din legea Cooperaţiei, normelor genarale de ţnerea I c tet ii 1 

publloae tn Mon. Of.  No 167, din 1931 şl 127 din 1934 „ 
diţ unllor geceral» de exploatarea p& iacilor Statul ai, pulîlii-.^ 
tn Mon. Oi. No. 106 din 1912, oompletate ou conl i ţ , u u l i e ane 
claie da care amatorii pot lua ounoştlnţa la "colul «Uri 
„Clucul-de-sus". 

Persoanele oare vo- lua parte l i lloltaţie, vor depun, 
o garanţie provizorie de 5'/« din valoarea de strigare a tiecaral 
lot, care samă se va depuue la Cassleria Compoaca Toioaţti. 

După a-ijadeoTea definitiva,  garanţia se va l&treei 1. 
10"/, din scula oferita.  6 

In lipsa de coTiourenţ, a do*a lloltaţie se va ţim j. 
data de 11 Mal 1939, In aceleaşi condiţiuni, aa prima. 

Merourea-Ciuc, la 5 Aprilie 1939. 
ŞEFUL O OLULUI 

Inginer şef  siivlc 
Terenţiu Cuoer. 

A róm. kath. gimnáziummal szemben 
uri lakás üzlethelyiséggel azonnal 
kiadó. Bővebbet Imre cukrásznál. 2 2 

2 A LEGJOBB IRON 
építészek, technikusok, 
mérnökök, rajzolók és 
k ö n y v e l ő k számára 

OCOLUL SILVIC CIUCUL-DE-SUS. 

Publicaţiune. 
Se aduce la cunoştirfţă  generală, că în ziua de 

28 Aprilie 1939, ora 9 în localui Primăriei Tomeşti se 
vinde prin licitaţie publică orală, în 16 loturi, cu volume 
variind intre 38—106 m. c. arbori esenţă molid rupţi 
şi doborâţi de vânt, din pădurea Checago-Hanţ seria I. 
proprietatea Composesoratului Tomeşti, jud. Ciuc. 

Vânzarea se va face  cu respectarea art. 88—110, 
din legea Contabilităţii publice, publicată în Mon. Of. 
No. 167, din 31 Iulie 1929, regulamentului Oficiului 
Central de licitaţii publicat în Mon. Of.  No. 1, din 1 
Ianuarie 1930, art. 167—168 din Legea Cooperaţiei, 
normelor generale de tinerea licitaţiilor publicate în 
Mon. Of.  No. 167 din 1931 şi 127 din 1934, condiţiuni 
lor generale de exploatarea pădurilor Stalului publicate 
în Mon. Of.  No. 106 din 1912, completate cu condiţiunile 
speciale de care amatorii pot lua cunoştinţă la Ocolul 
silvic Ciucul-de-sus. 

Persoanele care vor lua parle la licitaţie, vor depune 
o garanţie provizorie de 5°/o din valoarea de strigare 
a fiecărui  lot, care sumă se va depune la Caseria Com-
posesoratului Tomeşti. 

După adjudecarea definitivă,  garanţia se va întregi 
la 10°/o din suma oferită. 

In lipsă de concurenţi, a doua licitaţie se va (ine 
la data de 11 Maiu 1939, în aceleaşi condi(iuni, ca prima. 

Miercurea-Ciuc, Ia 5 Aprilie 1939. 
ŞEFUL OCOLULUI 
Inginer şef  silvic 
Terenţlu Cucer. 

Ooolul Silvic riaoul-de-aus. 
PUBLICAŢIUNE. 

Si adaoe la cunoştinţa oelor Interesaţi, cft  In aiua de 
aa Aprilie 103B, orele S dimineaţa se va ţine licitaţie pub-
lica or. 16 la localul Pr<mialei oomunel Tomeetl judeţul Cluo, 

Se n t r a v & n z a r e a a 2 3 3 . 7 8 m . c n b l m a t e r i a l l e m n o s p r o v r n i t 
i n 2 2 7 a r b o r i e s e n ţ a m o l i d , o e u m e a z t a s e e x p l o a t a d i n 

p f t d o r e a  E o e i l e ş p r o p r i e t a t e a C o m p o s . T o m e ş t i . 
Pu ţu l de eetlmeţle este de Lei 173 Ia m. o. 
Dlspozlţ mile onprlnse sub a-t. 88—110 din Legea Con-

tabilităţii şl oordiţlnnllo generale de vânzarea pădurilor 9ta-
taiul, publicat* la Monlto-at Ofiolal  No. 106/1912, suat ap'l-
cabtle aoestel IlottaţU 

Persoanele oare vor lua parte la lloltrţ'.e, vor depune 
pe lăagă sumele la care e'a adjndeoat llolteţia al o garanţ'e 
provizorie de 5 lei la sută, din valoarea de adjudeoare, oare 
«urnă se va depune la oaalerla Compos. Tomeşti. 

După adjudecarea definitivă,  garanţia se va Întregi la 
10«/. din suma oferită 

Llolkaţia Be va ţine tn oonformltite  eu L C. P. şl ou 
caetul de sarolnl, oare poate fi  văzut tn fieoare  zl la orele 
ofi-lale  la Ocolul silvio Clnoul-de-ana şl la reşedinţa proprie-
tarului pădnrel In Cauză. 

In lipsa de eoncurenţi, a doua lloltaţie ae va ţ ne la 
data de 11 lial 1939. In aoelaal condiţiuni, oa prima. 

ŞEFUL OCOLULUI 
Inginer şef  allvio 
Terenţiu Ouow. 

-miEcc 
P Y á t á r töayvteresteflese,  Csíkszereda. 

Keresek 1 anoba es koayhibnl álló lakiét C m 
a M^dAhiv-iaibati. 

8 MODELL KALAPOK 
S t i i napenként u j formák  elesó 
Q â ? b a a , »a .»®*fc*Je i a t2a .» t<5SE 

S VENCZEL TANÁRNÉNÁL 
¥í Ogjanott kéaaftlnek  minden-
l l » nemft  mőí kalapok eiafirendâ 

u y i g heasáadásával. Kalapsk 
— Italakitása & lsgrSvide'ob idő ala^. 

Mareoraa-Ohic, I. O: Bratiaau (&ls»á-
aium)-nooa 111. es.,« Bárkái k i i a l é b n . 

* 

c 
X 
X 

Varrógépek Kerékpárok 
Alkatrészek 

GYERMEK KOCSIK 
nagy választékban 

Gábor Aronnénál, Mercurea-Ciuc. 

HEGEDÜÓRÁKAT 
oonBervatoriumi módaser 
szerint, j u t ányosán ad: 

S P R E N O Z G I Z I . M . -Oiuo. 
Str. I. O. Duoa (Qlmnáihim-uooa) 130. 

E f  m t m V i l á t k h m y w t f l A b s i ,  M « w w - S t s s 




