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Jöjj el Szentlélek Úristen... 

Irta: Dr. Ábrahám Ambrus. 
A csiki virágos kertekben bomlik már a 

bazsarózsa bársonyos bimbaja. Döngicsélő mé-
hek raja röpköd a virágos réten, a cslksomlyói 
•jodatevó Szűz lábainál szűnik a gyötrelem 
a ezrek ajkáról égnek ssáU az ének: Jöjj el 
Síentlélek Úristen... 

Jöjj el Szentlélek Úristen, jöjj el kOsénk, 
nsgy csizmában járó, kicsi problémákon szünet-
lenül marakodó szürke emberek kOzé. Önts 
bitet a hitetlenekbe, reményt a reménye vesz-
tettekbe s gyújts szeretetet a fagyos  emberi 
«ivekben. Tanits meg minket arra, hogy tul 
minden tudáson, álmon és vágyon minden meg-
alkuvás nélkül tudjunk hinni a Mindenható és 
Mindentudó Istenben s az ó egyszülött fiában 
Krisztusban, hogy ludjunk hinni a magunk és 
fajunk  elhivatottságában, tudjunk hinni a mun-
kánk sikerében és fontosságában.  Hogy ne 
caak a magunk munkájában láSBuk a célt B a 
sikert, hanem tudjunk örQlni annak is, ha 
embertársunk egyenesen halad a kötelesség 
teljesítés utján. Hogy embertársainknak becsü-
letes szándékából fakadó  munkáját és küzdel-
mét ugy tudjuk értékelni, akár a magunkét. 
A szervezet osak akkor élő, ha minden Bzerve 
dolgozik s mindenik hiánytalanul végzi a reá 
rótt élettani feladatot.  Az egészséges élő szer-
vezetben — s az egészséges társadalmi élet 
sem egyéb — nincsenek fő  és mellékszervek, 
nincsenek kényurak éa nincsenek megtűrt 
O>CI6<IK. AB élet javaihoz joga van mindenki-
nek, aki ezek megszerzésére becsületes szán-
dékkal s komoly munkával törekszik. Az ideg-
rendszer és hormonrendszer parancsoló hatalma 
csak akkor érvényesül, ha a vese, a máj, a 
lép, a mirigyek is pontosan és hibátlanul vég-
zik a kiválasztás, az elválasztás s az anyag-
termelés fontoB  feladatait.  Csak as önmaga 
nagyságát torz tükörben imádó gögvár képzeli, 
hogy vele minden éB nélküle semmi. A nagy 
hegyek tetejét elhordja a szél, lemossa aa eső, 
a völgyeket megtöltik a hegyoldalról leomló 
kicsi vizek. AB ormon magára maradt nagy 
fenyő  a szakadékba csúszik B a föld  kérge 
alól kerek fejével  előjön a szikla. Omniaorta 
oi'cidunt et auota senescunt — minden, ami 
felkelt,  lenyugszik, B ami született megöregszik. 

Hogy az emberek között nincsenek külömb-
öégek, azt csak a botor vallhatja. Vannak 
kicsinyek és nagyok, de ha kettő egy célra 
munkál, van eredmény és van siker. A szántó-
vető, kinek kérgeB tenyere megremeg az eke-
szarván, a gyári munkás, kinek izmait acélossá 
kovácsolják a nagy pörölycsapások, a hivatal-
nok, aki reggeltől estig görnyed poroB akták 
mellett szellemtelen betűvetésben, a tanár, aki 
mérhetetlen munkával szerzett és Bemmi pénzzel 
meg nem fizethető  kincseit osztogatja a jövendő 
virágának, az orvos, aki távoltartja B Olögeti 
a gyilkos parazitákat, a hajós, ki messzefekvő 
világrészekben kereBi boldogulása alapjait, a 
katona, ki hazájától távol, vérehullásávsl áldos, 
ha más uton jár ÍB, egy oélra munkál. 

Tanits meg mindeneket arra, hogy a leg-
nagyobb sikertelenségek, a legsúlyosabb meg-
próbáltatások, szenvedések és csalódások köze-
pette is rendületlenül valljuk, hogy az életnek 
van cMja és van értelme, de csak akkor, ha 
léteinknek irányitója a bennünk szunnyadó 
Hteni szikra és a hozzánk intézett isteni ásó-
ját. Tudjuk hinni szentül és rendületlenül, 
h°gy vannak értékek, amelyeket nem lehet 
megmérni és aprópénzzel megfizetni,  hogy 
vannak eszmék, amelyekért érdemes élni és 
dicsőség meghalni. Az élet értelmét Isten nél 
kül megmagyarázni nem lehet. As örök emberi 
problémák, a céltalan vándorlás s a szomorú 
vég köré sorakosi nagy kérdések közül ki-

nyilatkoztatás nélkül egyre sincs felelet.  Az 
emberi tudás spirális vonalán osak nő a szem-
határ, aprózódnak a relytélyek, de az élet 
eredete, célja, lényege t-s értelme csak kiáltó 
kérdőjelek sokaságában rajzolódik rája. Es itt 
nincs természettudós é* h. vő laikus, OBak ember, 
akinek van ssive, esze > van halhatatlan lelke. 

Ha as élet céljá. •> természettudományos 
szemmel néssük, akkoi ásak annyit látunk s 
többet nem is mondhatunk, hogy az életcélja 
az élet. A virág kinyilik, hogy magvat érleljen, 
a mag a földbe  kerülve elpusztul, hogy belőle 
uj növény nőjjön. Az ember felserdül,  férfivá 
terebélyesedik s amikor már unokái térdén 
lovagolnak, a háta meggörbül, homlokán mélyül 
a ránc, dér üti meg du», üstökll fejét  éB lassan 
elindul oda, ahonnan nem tér vissza, de Benki 
sem. Éi aztán vége. Vége egy csodálatos 
rendszernek. Kialudt az agykor ragyogó szem-
pár, megállt egy magáiéi induló és magától 
járó motor, összehullt ejy csodákkal tündöklő 
kormányzó rendszer, amelyben még pár pilla-
nattal előbb világok éptek és világok égtek. 
Megállt egy óra és nincs tovább. Nem simogat 
többé a tavasz lágy szele, nem gyötör a gond 
és nem hajt a remény. És csakugyan vége ? 
Bl lehet aBt képzelni, hogy nem látjuk meg 
soha többé azokat, akiket oly nagyon szeret-
tünk ; hogy öt deszkában elmúlt végleg minden, 
mit e rövid BZÓ takar: ember? Bl tudjuk hitetni 
magunkkal azt, hogy arcunkon nem érezzük 
soha többé édesanyánk csókját, hogy homlo-
kunkon nem csúszik végig soha többé édes-
apánk simogató kese?.. Nem. Eszünk törvénye, 
szivünk vágya, remén̂ üuk 00 tonduhetetlen 
hitünk, hogy ha meghalunk is, élünk... 

Jöjj el Szentlélek Úristen.... Vigasztalj 
szomorúságunkban, bátoríts elesettségünkben 
s akaratunkat serkentsed a jóra, hogy osügge-
dés nélkül és felemelt  fővel  járjunk azon az 
uton és osak azon, amelyet az Isten törvénye 
s emberi méltóságunk diktál. Hogy tudjunk és 
akarjunk ugy élni, hogy abból Istennek dicső-
ség, embertársainknak öröm, magunknak pedig 
e földi  létben harmóniának viruljon virága, 
majd pedig az Isten színének örökké látása. 
Hogy ne csüggedjünk, ha gyötör a gond, ha 
bánat-felhők  ülik meg egünk, ha a meredek 
hegyoldalon olykor kétszer annyit csuszunk 
vissza, mint amennyit előre haladunk. 

Én megfizetek  mindenkinek az ő érdemük 
Bserint, hangzik Krisztus szava. Szenvedő test-
vérem, ha gyöngyöző verejtéked hasztalanul 
hull az édes anyaföldre,  ha üres a kamra, ha 
rongyos a gyerek, ha szivedben mély sebbel, 
lelkedben nagy ürességgel, reményvesztetten 
húzod az élet szörnyű igáját, ne csüggedj. — 
Krisztus él és vigyáz reád. 

Jöjj el Szentlélek Úristen s gyújtsd meg 
szivünkben a szeretet tüzét, hogy szeressük 
as Istent. Szeressük a földet,  ahol Bzülettűnk, 
a templomot, ahol kereszteltek s ahol Istenhez 
szállunk, ha gyötör a gond s ha vigaBBra vá-
runk. Szeressük egymást, ha örülünk, ha szen-
vedünk, Bzeressük egymást, hiszen oly egyedül 
vagyunk. 

Sze-
ressük a bölcsöt, a temetőt, az elhagyottat, az 
árvát, a szenvedőt, s a szegényt.... 

Jöjj el Szentlélek Úristen. Légy társunk, 
vándorlásunkban, sötétségben légy vezércsilla-
gunk, tévelygéseinkben utmutatónk és tudat-
lanságunkban megértő kegyes jó tanítónk. 
Kötözd be sebeinket s töröld le könnyeinket. 
Bmelj fel  elesettségünkből, fájó  szivünket gyó-
gyítsd meg B akaratunkat erősítsd meg. Ma-
radj velünk oh egeknek fényessége  s ha majd 
földi  vándorlásunk elérte a végét, zárd le fá-
radt ssemeinket s Ég felé  törő lelkünket vesesd 
az Atyáhos..,. 

Pompázó nyárelőn, virágok közül, virágok 
kösé vezet az utunk. Millió csodájával mozdul 
az élet, a szivünk hangoBabban dobog, lelkünk-
ben kegyelem munkál a ajkunkról felcsendül 
az ének, Jöjj el Szentlélek Úristen.... 

— Ciuo (Csik) vármegye aa „Olt* kor-
mányzósághoz tartoalk. Calinescu belügyminiszter 
nj közigazgatást törvénye keadstben as országot hét 
kormáaysóságra osstotta. Ezen beosztás sserlnt Csík-
vármegye a Braşov (brassói) kormánysóságboz tarto-
zott volna, ami egéssen előnyÖBnek látszott vármegyénk 
ssempontjából. — A napokban a törvényen változtatást 
esaközöltek. Hát helyett tls kormányzóságra osztották 
as országot, amely különös szerepet szán a történelmi 
Alba-Iulla (Gyulafehérvárnak).  — A tiz kormányzóság 
a nevezetesebb folyók  Bzerlnt a következő: J u kor-
mányzóság: székhelye CralovB; Dambovlta—Bucureşti; 
Dunarea—Constanta; Prut—Qalacs ; Nistru—Dnyesz-
ter—Cblsineu; Sírét (Bseret)—Jaai; Suceava—Cer-
năuţi; Olt—Alba-Iulla (Gyulafehérvár);  Cslsurl (Kőrös) 
—Cluj (KoloBavár); Murea (Maros)—Timişoara (Temes-
vár) kormányzósági saékhellyel. — Cslkvármegye aa 
Olt kermányzóBághoB tartoslk, amelynek Gyulafehérvár 
a székhelye. A decéntrallzáláa müve vármegyénk Beá-
méra bizony elég kedvezőtlenül ütött ki. Az uj beoss-
tás sserlnt eltűnt mint kormánysóBágl székhely BrasBÓ, 
ahová aselőtt tartozott volna es a vármegye. Ehelyett 
G>ulafehérvárhos  aaakadtunk, amely blsony sok hát-
rányt jelent. A ssomssédoB Háromssékmegye a Dam-
bovlta— Bucurastl kormányzósághoz tartozik, amely 
sokkal előnyösebb, a kormányaóságl saékhellyel való 
öBBseköttetés ssempontjából. 

Hősök napja. 
Háború utáni ünnep. A háborús szenvedésekből 

kikerült koraaak létesítette. Egéssen fiatal  ünnep, Alig 
huBS esBtendŐB. Célja kegyeletes termés z 9 tü. Leróni a 
tisztelet adóját aaokkal saemben. akik a világháború 
áldosatául OBtek. 

AB ünnepnek mindig magasstos, fensőségesebb 
hivatása van. A hősök napja Bem pusztán asért ma-
gasztoEult ünneppé, hogy egy muakanapot elraboljon 
a rohanó Idők emberétől. A ssiv mélységeiből BsUle-
telt a Hősökre való emlékesés napja, aszal a gyönyörű 
elgondolással, hogy a hősi áldozat példáját beállítsa a 
békének, a sseretetnek, a megbocsátásnak szolgálatába. 

As ünnep alapgondolatát annyi vér, annyi fájda-
lom támogatja, hogy ennél hálásabb, jobban értékesít-
hető anyagból még ünnepet nem faragtak.  Több mint 
busa millió ember életéből emelték aa Ismeretlen-
Katona emlékművét Elég Impozáns építmény kell 
legyan ahos, hogy belevilágítsa tanúságait a nyugtalaa 
nemzedékekbe. 

Mindenki érzi a maga lelkében, hegy az ünnep 
mennyire végeate el a maga szent hivatását a társa-
dalom építésben. A ssemünk előtt áll aa egész egy-
másnak rohanó világ, hogy szemléltesse velünk meny-
nyire nem értették meg, rosszul magyarázták, tévesen 
állították be a nap szellemét. 

Az aa elképzelhetetlen sok szenvedés, amely az 
elmnlt világháború alatt kijutott a front  katonától — a 
hősi halál hirét váró Édesanyákon keresztül mindenki 
saámára — nem volt haaanoBan és eredményesen 
kihassnálva a jövő építésnek, a békés elrendeskedés-
nek a saempontjából. 

Nagy hiba, pótolhatatlan vessteBégek esek. Egyre 
Inkább elmosódnak a háború rosss emlékei, hova-
tovább klveBsnek azok as elrettentő példák, amelyek 
a béke ügyét támogatták a lelkekben As események 
nBgy tempóban UBsnak bele a történelem mindent el-
Bzépltő éa klalmltó mű ntézetébe. Es a Hísök napja la 
lassan értelmet váltoatat a jövő nemzedékeinek Balvé-
ben. Üanep leás belőle, mint a többiből. Egy nap, 
amely mlndöasae aaon as oBsmel síkon mosog, hogy 
előtte való eBtére ellátja a polgári kimenő gyönyöreit, 
követkeióJeg pedig a nyujtóakodás ós emésstós unalmi 
BsürksBégóben végsődlk. 

Pedig ennek az ünnepnek soha nem Bsabadna 
ehes as elsaomorltó vóghes jutnia. Annál drágább, 
könelebb íeksslk semhogy megengedhetnénk ezt az 
átváltosást, a jelentőségében beálló hótköznaplasodást. 

Talán még nem késő vlsssaállltanl az ugrásra 
késs világnak sslvében a hŐBÖk napjának asta figyel-
meztető képét, amely arra inti a népeket, bogy becaül-
jék meg egymást. Nagy kár volna arra várni, hogy 
ujabb hősi áldosatokkal bővített kiadásban ssolgálják 
fel  ugyanaat a témát, as emberjavltásnak 1914-ben 
elindított vérez ulnjátékát. 

A példa megvan. Aa ünnepet becsületesen ujjá 
kell sservesni. Ugy, hogy aa mindenfelé  lgaaságot mérő, 
lovagiasságot cselekvő, szeretetet élő, békességet akaró 
szellemet neveljen az emberi lelkekben. Olyan ssslle-
met, amelyért érdemes volt Hősnek lenni. 
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Az idö Kínának dolgozik. 
Félelmetes ősaaeütközásek felhői  lógnak a levegő 

ben Ugy néz kl mintha minden pillanatban a földre 
aaakadna aa a nagy feszültség.  Kl tud pá megmondani, 
hogy az általános vihar mikor tőr kl, honnan indul el. 

Á fdldnek  minden nemzste felkészülve  várja az 
eseményeket, amelyek elodáabatatlannl következnek. 
Egyelőre nem lehet tudni, hogy Távol Keleten robban-e 
fel  ea a puskaporos hordó, vagy Itt Eurípában. DJ, 
hogy a begyutacsolt világ gyujtózsinorja füstölgőben 
van az jól látható. Már padig a világpolitika annyira 
láncszemre füsté  a világ összes népeit, olyan csodála-
tosan kapcsolódnak egymásba az érdekek, hogy a robba-
nás levegőbe röpítheti a szó-szoros értslembcn vett 
egész föld  tekét szlnesekkel-fehérekkel  együtt. 

Az embar azt sem tudja hová nézzen, merről 
várja a leaujtó istenítéletét. Minden ok megvan arra, 
hogy a japán—kínai viszályt, SzovjetoroszorBzágnak ha-
talmas távol-keleti készülődéseit ujy tekintsük, mint 
a világháborús veszedelem egyik kiinduló lehetőségét. 

Minden ugy nóa kl, hogy a japán hadsereg Kíná-
ban csak egészen gyenge egységeivel operál. Mintha 
csupán a területet készíti elő, arra a nagy leazámo 
lásra, amelyet voltaképpen Ssovjéloroazoraaággal kell 
megvívnia. 

A szovjet távol-keleti hadareje ls teljesen erre 
rendezkedett be, Blücher vOrös tábornok vezényletével. 
Ugy japán, mint orosz rássről milliós hadseregek álla-
nak már egymással szemben. Orossország vigyázott 
arra, hogy ezt a távol-keleti hadaró» teijessn függet-
lenítse Európától. Annak Idején aa 1905 évi vereségét 
Oroszországnak a nagy távolság és a pótlás hiánya 
okosta. Ezért a szovjet távol-keleti haderejét önellá-
tásra rendezte be. Vladlvosstokban BOk Bsáz nagy ható-
sugara orosz bombavető és 70—80 bu?árnaazád áll 
kéBzenlétben. 

Félelmetea erők vannak felvonulva  Távol-Keleten. 
A japán éa oroaa hadaereg legfelasereltebb  egységei. 
Kérdés most az, hogy mire várnak a mérkőző felek. 
Lshei, ho;y Szovjetoroszország tovább vár azon az 
alapon, hogy az Idő Kínának dolgozik. Sjgltl Kínát, 
ellenállását fokozza  és egyre erÓBÖdő nemaeti egysagé; 
csatasorba Bzervezl Japán ellen, várva a kimerüles 
kedveső pillanatára. 

D) az sem lehetetlen, hogy Japán egyik parcan 
egész erejével átcBap a Szovjettel VBIÓ leszámolásra. 
Hiaaen egéaaen nyilvánvaló, bogy a kinal hadjáratban 
Bok olyan vonáa vao, amely arra mutat, hogy egyelőre 
nem ott van a japán haderő azámitáaának súlypontja. 

Kl tudná azt megmondani, hogy következik el a 
teljes katasztrófa.  Igy-e vagy ugy. Egyelőre csak az 
IáiBsik biztosnak, bogy a vihar minden körülmények 
között végig aepri a bőráben nem nyugvó emberiséget. 

A szeretet jegyében. 
AE égisz világ által nagy érdeklődéssel kisért 

budapesti eucharisztikus kongresszus befejeződött.  AS 
utolsó nap XI. PIUÍ pápa tlzen-jgy parcss rádió saó-
satot tartott. A mé'yiéges és Boáa meg nem azünó 
szeretet jeiyébsn fogint  éa fuiott  szerte a világon ea 
a beszéd. Bárhol ÓB bármit tjpztek a szeretet jegyé-
ben cselekedjétek I Igazi Krisztusi tanítás ez. Kdlönö-
nöaen ma hallatssik hatalmas erővel. Ma, amikor végig 
a világon ujsssrü vad muaBikára őrült táncot l.ijt as 
uj pogánvBág. 

— Fohászkodjunk a Megváltóhoz, hogy erősifse 
meg a jobb időkbe vetett reménységünket, oszlassad 
a fellegeket,  ame'y*k nj vihari akarnak hozni éa tényé-
nek égi sugaraival msnteaitae a lelkeket a zavaroktól 
éB a sötétségtől, amely annyi szomorúságot okoz nekünk. 

Esekkel a Bzavektal fejezte  be rádió szózatát a 
Sţent A yj. B a világ keresztény társadalma Imádkozik. 
Hiába tombolnak vad ŐBztöaök a kereszténnyé, Krlsztua 
hívévé lett ember előbb utóbb önmagára döbben B 
félreérthetetlen  lendülettel utaaltja el magától aat a 
tant, ami ellenkezik az Igazi kereszténység fogalmával... 

Messze világító mondatokban mutatott rá erre az 
euchBríaztlkuB kongresszust aáró b-saédében Pacell; 
bíboros az egyre vadabbul tomboló gyűlölettel keresz-
tényi kötelesség ezsmbe SBegeznl a şatre tetet s az 
eröuako? forradalommal  a békés fejlődáBt,  merten aa 
igazi ut. Mart: bármiiyenek ls legyenek az Intézkede-
Bek, amelyeket a különböző hatalmak a társadalmi 
igazBág biztosítására éa az Illető nép valódi kőzÖBBÓge 
érdekében teBznak, bijával lessnek a legvógeő éa leg-
nagyobb ösztönzésnek, ha méltatlan önzéairáiyzatával 
nem tudjak szambsaaagezal a saeretet apostoiaágát, a 
tevékeny sseretetet, amely minden áldozatra képes... 

Ml, kisebbségi népek ugy óresaük, mintha a mi 
kívánságainkat r?pltették volna szét a világűrben a 
hang vivő hu'lámok. Ml eddig is sseretetet hirdettünk. 
Igasl kereszténységet, mert csak igy láttuk és látjuk 
sorsunk blstosltíBát. Ugy, ha a sseretetet ssegeazük 
szembe a méltatlaiu jö?ő gyűlölettel. Mart minden 
gyűlölet méltat]aa. N?m emberhea illő. A legromloMaVb 
emberi léleknek Is van egy suga, amely sserető, Bzent 
órséseVet rejteget vagy leplez. A Üzent Atya és blboroB 
képviselője eseket a lepleket mozgatják. Li akarjak 
á'cáznl as embert F dl verni a lelket és döbbenetesen 
rámutatni: ember nem gyűlöletre, szeretetre születtél I 
Szeretetre, mely nem lát különbségeket, nem éles 
ellentétekot, nem kelt zavart és vérontást, csak szeret 
és épít Békében jól épill Mert: a születés és balál 
pillanatában nincs különbség ember és ember között. 

Ezekben a pillanatokban nincsen gyűlölet a szi-
vekben. Miért van a két állomás közötti, aránvlac rövid 
uton annyi gyűlölettől eikáaó ellentét felhalmoafa?  Ne 
legyen I — Ba volt a célja aa auchuisatlkus kon-
Craassussak... 

Apróságok. 
Hangok a békéről. 

Nocsak a háború ördögét fessük  a falra.  H saen 
csaknem annyi jóakaratú szó hangzik el a békéről, 
mint amennyi gyűlölködő nszltás ordít a háború mel-
lett. Sajnos, mintha tu< jutottunk a béke vágynak egy 
oldalú óhajtásokon nyugvó komolyságain. Mégis nem 
árt egy kicsit áltatni magunkat ezon, hogy Hall állam-
titkár, a nagy Amsrlka külügyeinek vezetője a saudití 
német kérdéssel kapcsolatban ugy látja, hogy a kisebb 
aégl kérdés bele tartozik abba a nagy megoldásra váró 
ügytömagte, amelyen a rend ÓB a béke nyugszik. — 
No ilyen megállapítások. Igazán nem kell Ha'lnak lenni 
ahoz, hogy efale  böicseségekig eljusson az ember. A 
megállapításokon felül  valamit cselekedni ia kellene 
annak a békénok érdekében, amelyet a bemondott 
nézőszögből lát vesz ősiemben a hatalmas Amerika 

A Nobel-díjas magyar ludós Szentgyörgyl A bjrt 
vallomást tesz amellett, hogy a béke vtdelmére nem 
ssükBéges as ágyuk, a tankok, a repülők felvonulta-
tása. As emberiség vezetői, ha nem Barkalja őket. önzó 
szándék, est elérhetnék aasal a becsületes jóakarattal, 
amellyel a tudós világ hld&ja át a fajok,  nemzetisé-
gek 6B nyelvek különbözőségét. — Ebben már több e 
kézzelfoghatóbb  lehetőség. A bt>j csak éppen az, hogy 
eseket a tudóBokat az ők Idealizmusával nem engedik 
be abba a boszorkánykonyhába, ahol a politika fóai 
a maga ördögi kotyvalékait 

Folytathatnánk. H saen hétről-kétre olyan sokan 
ayllatkoznak meg a béke akarása mellett. Egyebet sem 
hallunk. É i még sem volt talán soha tűrhetetlenebb aa 
ember-vért szomjazó gyűlölet, miat a nagy béke-
dömping mai napjaiben. 

Román-magyar közeledés. 
Az Eucharisztikus kongresszusról visszatérő Itteni 

magyarok a aok lesújtó hir között jót ia hostak maguk-
kal. Rossz hírképpen beBsélik, hogy a széthúzás átka, 
talán soha nem vert annyira tanyái a magyar leiekben, 
mint a mostani megpróbáltatások között. Elég szomorú. 
Jó hírként említjük mag, hogy hisznek a román-
magyar közeiedes lehetőségeiben. A magyar sajío-
hangok sob megbecsüléssel emlékeznek Románia 
királyáról, II. Károlyról éa a közvélemény reményke-
déssel vaa eltelve a Rjmánla—Magyaroraaág között 
folyó  tárgyalások eddigi eredményeitől éa a nyáron 
folytatandó  tárgyalások kilátásaitól. - Mind a ket or-
szágra áidást jelentene egy becsületes megegyezés. 
Da áldáBt jelentene az Itt élő magyarságra, amelynek 
boldogulását hozza kötötték a két ország külpolitikai 
nyelvének Ingadozásához. 

A fürdő  saoBonunk. 
Egyelőre nehezen Itdu'. Ksisógbuejiő fagyosuág-

gal. J.niua elején vagyunk ás bizony nem járnak fardő 
idők. A ftirdőinkrd  viszogf  annál jobb idők járnak s 
nagy világban. Az ausclrial fdrdők  a kozapeurípai 
ayaralókepes polgárság egy tekintélyes raszeben, fc 
nagy változással elveszítettek mnd-o vouzo képet-sí-
gübat. Oda nem igen mennek. A csehszlovákiai fürdőt, 
a zavaros helyzet miatt vannak válságos helyzetben. 
Ujy, hogy a romániai fürdői  ebben a pillanatban a 
egnagyszeriibb eshetőségeit előtt állanak. Bizonyára a 
kormány is látja a heíyaet kiittnő alakulásit és igye-
kezni fog  kíd teaményekkel megfogni  a külföld  nya-
raló kedvét, amelyn?k alig van más választása, mint 
a mi nagysserü fürdőink. 

Tiltott pálinkafőzés. 
Népünknek, különösen a feicsíkl  és kássoniaknak 

kiirthatatlan rossz BZokáBa, hogy a BseBztörvény szigorú 
rendelkezései dacára pálinkát főznek.  Nam 1B fősnek: 
mocskolnak 1.. EB BB igazság, meri nem lehet pálinka-
főzésnek  nevezni azt amit a krumpli és gabonából egészen 
kezdetleges eszközökkel saját vesztükre üvegbe, majd 
a gyomrukba kénysseritettek e meggondolatlan em 
berek... 

A helyi törvénysséken nsp-nap után játszódnak 
ie megdöbbentő tragédiák a tiltott pálinkafőző  körűi. 
Nam egy esetben sirseálán álló 70—80 éves asszonyok 
vánszorognak a törvónyseói elé B rebegik el, hogy 
Öregségüíet tiltott pálinkafőzéssel  „öregbítették*... 
Máskor egészen fiatal  aaszooyok védekeznek bárgyú 
együgyűséggel, hogy „As uram batog voit s feredót 
•(észíiettom uekl. Ezt találták meg a pénzügyőr urak". 
Persze figyelembe  Bem veszik as együgyű beszédet. 
Tényleg „feredő'  kellett BB .uraménak. Bslsó feredő... 

Igy aztán egymásaién zuhog az 5—20 000 lej 
között váltakozó pénzbírság és aa 5 naptól 3 hónapig 
terjedő fogházbüntetés.  Van olyan nap, hogy 10—15 
tiltott pálinkafőző  játul aa igaaBágszolgaltatss elé... 
Mind tutyos bírsággal éB bUmetéasel távoalk. Anyagi-
lag és erkölcBlieg egyaránt tönkremenve hagyja el a 
a törvényszék épületet. Mind ezt asért, mert vlsaket 
a pá'lnkara szomjazó torok s azért, mort a „reses" jó... 

Figyeljenek fel  a falusi  népnevelők erre as átkoB 
folyamatra.  Álljanak a vagyont éa srkölcsöt egyaránt 
pocsékló folyamat  elé. Ki kell emalnl ebből a hínárból 
eat a népet. Meg kell mutatni neki azt a borzalmas 
erkölcsi és anyagi rombolást, amit a tiltott pálinka-
főzés  előidéz. Lássa be es a nép, hogy saját, jól fel-
fogott  érdske ellen vét, ha tiltott utou palinkat fős 
Na főisön  I S ha as idők ugy követelik, pedig uzv 
követelik: ne ls igyon I Ital nélkül meg lehel élni. 
Sőt: csak Így lehet megélni, amikor ennek a koldus 
vármegyének a lakossága kösel 100 millió lejt költ 
l*»"1 Ssáa milliót s ebbe a hatalmas összegbe ninca 
benne a tiltott pálinkafózéa,  aminek el kell tűnnie ebből 
«2S m g£2£ m 6 r t • U e B k e r t e , 8 l b e n »k vagyon 

A példával padig járjanak ások elől, akiket Illet !„. 

F I G Y E L E M 1 
Hölgyem, akar a nyáron szép lenni? 

mert csak rendes fejjel  lehet 
ssép, rendes fejet  csak 

Garantált biztos siker. 
A nagyérdemű hölgyközönlég szíves tudomására hozom 
hogy a nagy any>gl áldozatok árán, sikerűit külföldül 
a világhírű WELLA (DAD E HWE LLE N) örökhallá, 
mosltó gépgyártól az 1938-aa típusa, legajabb gyárt-
mánya, külső ás belső e Voltos füttötesteket  besze-
reznem. — Ezen gép nem téveaathetö össze más ha. 
aonló nevű belföldi  Vella gépekkel. — Az eredeti 

ujabb Bukureati és Páriasi fodráaa-veraenyen,  mint 
a liposei éa budapesti mintavásárokon elaó díjjal lett 
kitüntetve. — Továbbá értesítem a nagyérdemű hölgy, 
közönséget, szintén sikerült nekem eredeti külföldi  őrök. 
hullámoslttó olajakat beszereznem a ml amonlák hozzá-
adása nélkül lesz az örökhullám elkészítve. Az ürük-
hullám tartósságáért és a hajnak az eredeti szino és 
selymeesége megtartásáért 8 havi Írásbeli garanolát adok. 

1938 május 24 tél, 1938 junius 24-ig 
olcsó honapot, rendeztem, 

hogy a nagyérdemű hölgyközöuaégnek módjában álljoa 
a hirdetésem és munkám valódiaágáról meggyőződnie. 
Szlvea pártfogasakat  kérve a nagyérdemű hölgyközSn-

ségnek, maradok teljea tisztelettel: 

B a r t h a Q é z a , „ O o r s o " - f o d r á s z á t 
Osikmegye egyedüli Wella-göptalajdonoaa, M. Ciuo. 
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BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
A reatauráoió éa a roman rádió. Junius 6—12-lke 

között a román rádió ünnepi intlsort ad a király visszatéré-
sének visszatérésének alkalmából. Az üonepihét hétíóu dé.beu 
nyílik meg Stefanesou-Amza  tábornok előadásával, 

A május 81-1 minisatertanaoson a földmivelésügyi 
miniszter bejelentette, hogy a romániai terméskilátások kitű-
nőek. Az utóbbi hetek esőzései nagyszerű hatással voltak a 
vetésekre. 

Mlron Cristea pátriárka-miniszterelnök lengyelországi 
látogatásáról hivatalos közleményt adtak kl. 

Felmerült a posta- éa távíró-szolgálat átszervezésének 
kérdése, amellyel Qhelmegeanu minisztert bízták meg. — A 
munkaügyi miniszter bejelentette a vasárnapi munkaszűnetről 
szóló törvény módosítását. A törvényes üonepek számát ki-
egészítik és lehetőséget nyújtanak arra, hogy a lürdőintéz-
mények és fodrászok  az ünnepbkon u nyithassanak. 

A köztisztviselők ujabb kiképaeae. a. t^tiezt-
v.seiőket ujabb szakma1 kiképzésben részesítik. Többek között 
valamennyi tisztviselőnek meg kell tanulnia a gépírást. 

A oaehaalovák helyzet. A mult hét politikai eseményei 
a szudeta német ügy körül tovább hullámoztak. Ez a hét >Ü 
tele volt a háború izgalmával, bár sok olyan körülmény ioi-
dult elő, amely bizakodással tölthette el a békeakarásokat. 
De annyi rosszféle  uszítás érvényesül ezen nemzetközi válsá-
got fölidéző  kon ti ktss körül la, hogy Igazán nem Uliet kiszá-
mítani azokat az rssményeket, amelyekre virradhatunk. ALo-
gyan Paoel'l bíboros mondotta az euoharlsztlkus kongresszus 
záróbeszédében: sátáni ellentétek zavarják az emberiség bol-
dogulásának és békéjének atjalt. Egyébként Csehszlovákiában 
folynak  a rendkívüli katonai Intézkedések. 

Franko tábornok nyilatkozata. A spanyol felkelők 
vezére Franko tábornok nyilatkozatot tett közzé az ólat/ 
lapokban, amelyben kijelenti, hogy a vörösek ellenállást még 
csupán azért tudnak kifejteni,  mert Franciaországon karesziui 
négy segítséget kapnak. Mindez osak fölösleges  vérontás*, 
okoz, amelyért a felelősséget  azok kell vállalják, akik támo-
gatják a vöröstk kilátástalan ellenállását 

A magyar külügymlnlaiter nem hfaa  aa utódálla-
mokkal való megegyeaéaben. Kánya magyar kü.ügyminisz-
ter a képviselőház mult szerdal ülésén figyelemre  méltó meg-
állapításokat tett Hangsúlyozta Magyaroiszág külpolitikájának 
a nemet barátságon való felépülését.  — Magyarországnak »2: 
tanáosolták, hogy béküljön kl szomszédaival. Megállapítom — 
mondotta a külügyminiszter — hogy Magyarország már más-
fél  év ó i szorgalmazza a normális állapotok megteremtését 
az utódállamokkal, sajnos azonban ennek megvalósulása a 
közeljövőben aligha várható. 

I R O D A L O M . 
ízléses kiállítású verses kötet fekszik  az asztalomon. 

Őszintén azólva az ntóbbl Időkben a soknál ls több „verses-
kötet" kerül a székelyföldi  „piacra". — Különböző emberek, 
különböző személyekhez ajánlott „munkák"-k«l Igyekeznek 
boldogulni, sok esetben még a legelemibb jóakarat hiányával ls. 

Ezeket önkéntelonül előre kellett boosátanom a leg-
újabban megjelent kötettel kaposolatosan. Igen, mert ez a 
könyv nem hasonlít hozzájuk. Ez a könyv értékkel dlosekea-
hetik. Azzal, hogy eredeti, önálló lelkivilágot vetít. Hibákra 
döbbent éa gondolkodóba ejt. 

Jánosy Jakab, a világháborút járt oslktusnádl székely 
testvérünk versei szerénykednek Íróasztalomon. Hiszen rövi-
desen többekhez is bekopogtatnak éa Illő szeretetre találnak. 
Jánosy Clujon (Kolozsváron) él, de költeményeit szü őföldje 
varázsos világa paranaBolta papírra. Különböző n a p l l a k o k b a n 
több költeménye jelent meg már. Most egy sorozatot kiadott. 
Fel keU figyelni  rá. 

Alább a kötet óimét viselő: „Földi tüiek - égi tüzek" 
olmü versét közöljük; 

Izzik a tűt, forr  a katlan, 
zug ezer gép szakadatlan, 
hol felettem,  hol alattam. 
Rejtett tüzek, gonosz tüzek, 
gyilkoló terveket főznek: 
— milliókat alrba űznek I 
Méreg fő  a méreg gyárban, 
halálmag van a raktárban: 
Lidéro a vezér agyában I 
Merre fássak,  hova bajjak : 
— gyermeke az égi Urnák — 
hogy itt — jaj — el ne posztoljak I 
Erdők mélyén, hegy tataién, 
égi szent tűzet várok én, 
— e szörnyű élet éjjelén. 
Istenem I Atyám I Oaak Te látod, 
mit főznek  itt gonoas lángok: 
— masa azét eaer villámod 1 
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â y ţ r g y o i ţ l ţ t ^ldd meg Jézus ételünket, szent kezeddel gyermekidet. 

Ötvennégy gyermeknek ad mindennap ebédet a szeretet... 
A Misszió-egylet ós a Mária kongregáció áldásos intézménye. 

A zárdával siemben, a Bratianu uccában 
„ ft  b Szeretetház Fáradt, magukbaroskadt, 

hnllgat&S emberek háza, melynek oaendea ko-
molyságát, osak a minden délben ott ebédelő 
gyermekek kacagása élénkitti meg. 

Szép, napsütéses délelőtt van. As áldott 
napaug&r melegítő fénye  szikrázik körülöttünk. 
Uent az udvarban, as épület régi szárnyának 
középső ajtója fölött  olvasom: 

„Ezen telken  1800. szeptember 
17'én  született  Erdély  nagy püs-
pöke, ez Aggház Kegyes  alapitója, 
Fogarasy  Mihály 

A hál lakói közül, egy öreg ur áll a nap-
sütéses oldalon. Megkapó, intejigena arcát aá-
padíi színezte an élet n a reá nyomott ránco-
kat mintha, nemcsak an idő rajzolta volna oda? 
Messzi néz, szembe a ragyogó nappal, de szemei 
mozdulatlanok... Világtalan. Megilletődve köze-
ledek hozzá, nevén szólítom, megkérdem 
hogy van? 

A válasz, ami egy lélekbemarkoló „]aja-
jul tört fel  belőle s melyben egy nzenvedö élet 
tragédiája sikoltott olyan mélységesen szomorú 
volt, hogy nem mertem tovább kérdezni: 

Délre harangoztak a közeli öreg templom-
ban. Zijosan jönnek az apróságok s minden 
nyomorúságok dacára — hiszen gyermekek — 
oilicgalő kacagással tölMk meg ezt a különben 
szomorú szürke házat. Özv. Dankáné  asszony, 
aü szintén a azeretelház lakója, készséggel áll 
rendalkezésemre. Figyelmeztet, hogy itt van 
sz ebéd. Mire a terembe érek, a gyermekek 
imára kulcsolt kezekkel mondják az evés előtti 
imát : Áld  meg Jézus  ételünket,  szent kezed• 
fal  gyprmokidtiL... 

Valamennyi engem néz.,. A fehér  arcoca-
kákból, tiszta, gyermek szemek bámulnak reám. 
Alijd egyenkint járulnak a . vándor  fazék' 
mellé, abol Darkóné méri egyforma  adaggal a 
piroigó kitűnően készített gulyás-levest. Min-
denik kezében szép, fehér  kenyér. Jól eaő meleg 
öég önt el, ahogy itt ülök közöttük a figyelem 
minden mozdulásukat, ezeknek az apró ember-
palántáknak. 

Ha megszólítom valamelyiket, azonnal 
fd.be3zakxtja  az evóat, fel  áil és ugy válaszol. 

Lukács Árpád, első elemista. Él apja, anyja, 
napszámosok, 6 testvérem van. Páll Jancsinak 
szintén. Paiza Ferenc árva, öten vannak test-
vérek. H deg Mihálynak rokkant az édeaapja, 
kereseiképtelen. Madaras Anna ÉB testvére Árpi 
árvák. D jzső Gyuszi, villogó szemű LÍB székely, 
nem tudja hány évea csak Sándor a bátyja 
mondja ó 11. György R6za szintén árva, kis 
azöties rokolya éa valamikor piroa mellénye 
már azUrke a viseléstől. 

Mikor bevégezték az ebédet, újból imád 
koznak. Lukács Árpi, az alig 7 évea elaő ele-
mista, érintetlenül teazi kenyerét kicsi tananyá-
jába a palatábla mellé. Megkérdem, miért nem 
ev.tt kenyeret? Fejecskéjét mélyen lehajtja, 
mintha Bzégyenlené magát, a szegénységét s 
azt az öt testvért, akik otthon vannak s akik 
még talán nem is ettek... Nem azól, hiába kér-
dem. A többiek mondják, hogy mindég igy esi-
nál, haza viszi testvéreinek, össze azorul a 
torkom, nem tudok beazélni... Nagyot, egy ha-
talmas nagyot szeretnék kiáltani az emberek 
(elé, hogy jöjjetek ide. Nézzetek ide Te I, akik 
mindennap háromszor vagy ötazör, hatszor ia 
esztek. Emberek 1 Ti gazdag Bzerenoaéa embe-
rek! Utjátok-e az ilyen gyermekeket az uccán? 
Lrzitek e, tudjátok-e mi az árvának, elhagyott-
nak lenni? Rongyosan, éhesen, dideregve élni? 
Akik mire megismerhetnék latent a az ő jósá-
gát, a nyomortól megfertőzve  tagadnak meg 
mindent, szépet és jót magak körül? Jöjjetek 
ide s nézzétek meg ezeket a gyermekeket s 
adjatok..,. Csak alamizsnát adjatok, amig 
nem késő! 

Egészen körül vagyok véve... Nem birok 
mozdulni a gyermek gyürüW. Bartii Margit 

kék szemű kicsi árva szeretettel Bimul hozzám 
B karjával átölel. Szegényke... Ki tudja mire 
gondolhatott? Talán éppen édesapjára, akit 
már nem fog  többé megölelhetni Boha a azóta 
sem beszélt vele olyan szépen senki... 

Megkérdem tőlük. Gyerekek! Tudjátok-e? 
Érzitek-e mi az ami azokat a jó embereket 
arra készteti, bogy nektek mindennap ilyen jó 
ebédet küldjenek, hogy Ti legalább egy nap 
egyszer jóllakjatok? 

Egymásra néznek, egyik a másiktól várja 
a feleletet,  de nem szólanak. Majd Pongrácz 
Jóska határozottan mondja. Jó azivüségnek? 
Igaz-e gyermekek? — kérdem — mire vala-
mennyi helyesel. Igazad van Jóska 1 Eltaláltad! 
Éa az ilyen jó szivüBéget, ti hogyan, miképpen 
köszönitek és háláljátok meg a jó embereknek? 
Erre Katona Erzsi, V. osztályos leányka vála-
szol: Mindennapi imánkba foglaljuk  őket B jó 
gyermekek leszünk... 

Szerettem volna megcsókolni kicsi Erzsit, 
a feleletért,  de nem volt szabad a többieket 
megbántanom. 

Némán hajtott fejet  a Misazió Társaság és 
Mária kongregáció minden egyes tagja előtt, 
akik réaztvesznek ebben az áldásos munkában. 
És most felsorolom  azoknak a neveit, akik 
MájuB hónapban az előirt napokon ebédet kül-
döttek. Bocsánatot kérve, ha ezzel szerénysé-
güket megsérteném. De ugy érzem, hogy a 
hálát és köszönetet legalább igy juttassunk el 
az itt megneveztfttenek  és mindazokhoz, akiket 
megillet. 

Dr. Nagy Józsefné,  Dr. Sándor Balázsné, 
Miklós O itoné, Dr.Nagy Eadréaé, Csáki Mihályné, 
Schuller Károlyné, Mélik Istvánná, Bartis Sán 
dorné, Bak tai BMáné, Madaras Miklósné, Dr. 
Lukáca Tamásné, Dr. Max Campiánné, Ghiur-
ghiu Jonelné, László Antalné, Zírug Istvánné, 
Lázár JózBefné,  Dr. Dobribán Antalné, Pacurar 
Jakabné, Márk Istvánné, Páll Sándorné, Kádár 
Miklósné, Béres Ignácné, Dr. Lázár Péterné, 
Korbuly Miklósné, Lázár Geróné, Síengel Károly-
né, Csató Arpádné, Filó Károlyné, Dr. Secca 
Valeriuné, Lengyel József  éa Miklóay Béláné. 

Hisszük, hogy a lelkek áldozatossága nem 
fogy  ki, sót remenykedűnk, bogy a régiekhez 
ujabbak is csatlakoznak. S hogy ehhez igazán 
kedvet is kapjanak, nézzék meg egyszer a 
Szeretetház napközi otthonában levő, boldogan 
kanalazó gyermekeket éB akkor meg fogják 
érteni s különösen meg fogják  érezni azt a 
boldogságot, amit nyújthatnak, az ilyen, sok-
szor éhező, Bzenvedő gyermekeknek. 

Caiby Lajos. 

Városunk leírása másfél  évszázados távlatból. 
Szent Miklós*) 

Gyergyénak déli réBsében a hegyek alatt a Pirltske 
passnsoa mellett: Gyergyónak fővárossá,  llaga a város 
mind hásakbél áll, most kezdenek egy néhány örmé-
nyek, akik a kereskedés által maggazdagodtak pom-
pásabb házakat építeni. 

Lakjak. Székelyek és örmények, esek ugy negye-
dit tesaik a városiaknak, áz örmányeknek In mercau-
tllibni külön forumok  van, különben pedig a S léktől 
függenek.  Mivel hogy a Siókelyeknek nem szabad fun-
duaokbt eladni, hogy méglB ldetelepadhessenek, Ilyen 
osalárdsággal élnek. Saentmlklóion 3—4 gasds is lakik 
egy telken. 

Kereskedés. A Székelyek tutajjal kereskednek. 
Az örmények marhával, amelyet Moldvába és Vásár-
helyt megvásárolnak és kl hajtanak Magyarországra. 
Ugy kordoványal, de es Itt nem készül el egéssen. 
Brassóba festik  meg és ugy visalk Debrecenbe. Szent 
Miklóson vagyon 3 nagy ás több apró boltok. 

Termékenység. Buza, sah és rosaot szoktak 
vetni Gyergyéban. Klimája hlvsB, mlndan későbben 
ssokott órai, mint aa országnak más réssében. 

Rollgló. Itt ls mint egéss Gyergyéban, mind katő-
likusok laknak. A katolikusoknak uóp két templomuk 
van, belől régi gustns saerent felette  sok cifrasággal 
vágynák megterhelve: as alsőnek helyet veitek az 
örmények 1687-be, a mint az ajtó felett  fel  van téve 
In aepulluram peregrlnorum. A katolikusoknak normá 

•) szemelvény Oróf  Teleki Jóssal: Utl Jagyaéaek..,.. 
1790-ból. 

Ha oakolájok van, ebbe 2 Professor  tanít 42 gyerme-
ket, aa örményeknek Ismét külön oskolájok. Meg lehet 
j tgyeznl, hogy majd egéBz Gyergyé Innen él hússal és 
hogy cuk egy Biombatoa itt 40—50 darab marhát, 
200- 300 kecskét ls levágnak... 
Bellay Margit. 

l l k i g y a t r a . 
Zsibong, dalol lágyan 
a tavasai lárma, 
nyitott ablakon át 
minden pici szellő 
lepketáncot jár ma. 
Kék Ibolyát honnak: 
— tessék vennl-vennil 
O, hogy fáj  ilyenkor 
elhagyva lenni. 

S f t U t a l k t . 
Nem esnköa es: 
egy árva, síré lélek. — 
Ha megrosdül a húrja, mintha 
felzokogna  benne 
millió oross élet. — 
Es sir, jajong, 
kacag, vajúdik 
és vádol. Néha finom, 
mint kék hulló fátyol.  — 
Zokogok, sírok, kneagok 
éa örülök véled; 
megértelek te bus, 
csapongó, vágyó 
orosz lélek.... 

H Í R E K . 
— Keresztelő. Síép családi ünnep keretében 

tartották meg a helyi fiatal  főrabbi  6 napos kis fiának 
Józsuának kereBstelőjét. A sslgoruan ortodox rzertartás, 
előbb a templomban keadődött, majd a főrabbi  lakáaáu 
folytatódott,  ahová a hölgyek gyülekeztek, mig a férfiak 
a hltköaaóg tanácstermében foglaltak  helyet. Kereaat-
saülői tisatséget aa njsattlött apai nagyapja a saáaaré-
genl főrabbi,  mig aa anya részéről, a Vacé, tudós fő-
rabbi, töltötték be. — A keresztelői lakomán elsőnek 
a tz&ssrégenl, majd a Vácé főrabbik  besséltek. Ezt 
követte Résel Ábrahám felköszöntője,  aki a vidéki 
zddóság nevében bessélt. A helyi hitkösség részéről, 
lasák Sándor elnök üdvözölte a saülőket és vendégeket. 
Hilása Andor saját nevében kösaöntötte aa örömsaülő-
ket és Bzerencsektvánatalt tolmácsolta. — As elhang-
sott bessédekre as örömapa válasaolt. Jól eső értései-
nek adott klfejesést  aaért a ragasskodásért éB megbe-
csülésért, mellyel őt körttlvesslk. Kéri bivelt, továbbra 
ls támogassák, hogy egymás Iránti köaöa megbeaaéléa-
ben munkálkodhassanak. 

Panasz érkezett! 
Qheorghenl (Oyergyóazentmikléa.) 

Meglehetősen ssomoru éB főleg  nyugtalanító tény 
az, hogy a Lacul-Rosu-i (Qyilkostó) viila és telektulaj-
donosok kl vannak téve annak, hogy egy váratlan tŰz-
ését esstén épületük porrá égjen, anélkül, hogy annak 
megmentésére akár kísérletet ls tehetnének. Mint ahogy 
meg ÍB történt néhány nappal ez ilőtt, amikor egy eme-
letea villa a földig  leégett és egy száll ger«da sem 
maradi as épületből. A helyzet annál ls vessélyesebb, 
mert az összes Itteni villák és penziók réasben vagy 
egészben fenyőfából  épültek s Így egy tüz eietén a 
kellő felszerelés  mellett ls csak nagy erőfessltéssel 
lehetne megakadályozni a tüs továbbterjedését. Meg 
kell még említeni ast la, hogy Licul-Rosu(Gyllkostó)-
villáinak kilencven Bzázaléka a fenyvesek  k'óaó van 
építve éa egy nagyobb tűs eBetén megtörténhetik, hogy 
a tüz átterled az erdőre la, aminek végsetes követkes-
ménye lenne az egész L-tcul-Rosu-1 (gyilkoatói) fürdő-
telepre néz 70. 

Az czirányu Intézkedéseknek az a hiánya, amit 
már szinte vétkes könnyelműségnek lehet mondani, annál 
inkább érthetetlen, mert az ottani villatulajdonosok 
értesítése izarint Gieorghsnl (GyergyÓBzantmlklÓB) vá-
roa a többi adikkal és Illetékekkel együtt, a tűzoltó 
adót is felhajtja  a Lzcul-Rosu-1 (gyilkoatói) lakásokon. 
Akkor pedig nemhogy akadálya ninci, hanem egyene-
nesen kötelessége a városnak, hogy aa évről-évre láto-
gatotlabbá váló fürdőhelyről  minden tekintetben meg-
felelő  módon gondoskodjon. 

MODELL KALAPOK 
tli naponként nj formák  olosó 
árban, nam«rt®lKija.tb.«tólK 

VBNCZBLTANÁRNÉNÁL 
Ugyanott készülnek minden-
nemű női kalapok elsőrendű 
anyag hessáadásával. Kalap* 
átalakítása a legrövidebb Idő alatt 

Mercurea-Cluc, i . o. Bratlamn (Olmná-
alnm)-neoa 111. ss., a Sörház kölniében. 
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Szórakozva tanuljunk. 
BoTatieietó : Véosey Qyu'a. 

A villamos áram. 
Jelen cikkemben arról laaz szó, hogy mi ia a villamos 

iram, ami annyi gépnek hajtóenergíája éa segitBégével millió 
éa millió izzólámpát táplálunk, több ezer kilóméter távolságra 
telefonálunk  és rádióhullámokká alakítva 16,000 km. távol-
aágot ÍB át tudunk hidalni. 

Mindenekelőtt pár szóval ismerjük meg az anyagot, 
mert az anyag ia villamosság között, szoros kapcsolat van, 
a kettfl  majdnem ugyanaz. 

Mindenki el tudja képzelni azt, hogy egy anyagot na-
gyon apró részre oszthatunk, oly kicsiny darabkákra, hogy 
csak sokezerszeres nagyítással láthatjuk, de ez még nem a 
végsfl  határ, AZ anyagot alkotó parányi atomok, mobbulák 
ezekhez a mesterségesen ontott parányokhoz képest elkép-
pesztóen kicsinyek. Olyanformán  aránylik egy ilyen atom a 
mesterségesen elóállitott parányhoz, mint egy tojás az 
elefánthoz. 

Ne tessék azonban azt képzelni, hogy ez a véglet, 
hogy ezentúl már az atom, mint anyag alkatrész oszthatat-
lan. Az atom egy osod&latoa kis bolygó rendszer, van napja, 
az atommag és vannak bolygói, az elektronok. Majdnem 
hasonló egy atomrendszer a naprendszerhez, az atommag 
körül keringS elektronoknak ép ugy meg van a keringési 
törvényszerűségük, mint a bolygóknak. Csupán az arányok 
különböznek, a naprendszerek arányai csillagászati számokban 
fejezhetők  ki, a 2 atom rendszerek arányai szintén csilla-
gászati Bzámokban, a tizedes törtek világában tál álhatók meg. 

Ha az anyagot most ugy fogjuk  fel,  mint parányi 
bolygó rendszerek milliárdjait, akkor képzeletünk szárnyán 
látjnk a bolygó rendszerek közötti teret is, ilyenformán  az 
anyag nagyon ritka valami még a legsúlyosabb, legsűrűbb 
anyag vizsgálata esetén is. Hát még a gázállapotú anyagok 
részecskéi, mily ritkán helyezkednek el, illetflleg  száguldoz-
nak a térben. 

Már most el tudjuk azt is képzelni, hogy az atomma-
gok körül keringő elektronok aránylag milyen nagy pályán 
keringenek, ha összehasonlításul közlöm, hogy az atommag-
hoz viszonyítva az elektron nagysága olyanformán  aránylik, 
mint egy emeletes házhoz egy tégla, valami ilyesféle  arányok 
vannak a parányok világában. 

Csodálatos törvényszerűségek uralkodnak ezekben a kis 
világparányokban és a iolyton előretörő ember most kutatja 
roppant igyekezettel az anyag titkát, mert hatalmas energia 
készletek vannak felhalmozva  ezekben a parányokban. Ezekre 
az atomrendazerekre külső erők hatnak, megváltoztatják 
eredeti helyzetüket, egyensúlyukat megzavarják és kellő mó-
don az anyag atom magját töl ia lehet robbantani. Miért 
történik ez, azért mert birtokba akarják venni azt a fantasz-
tikus energia készletet, amit az anyag magában rejt. AZ 
atommag szintén apró egységekből áll, az egységek számá-
tól függ  az anyag minemüaége, abban az esetben ha az 
atommag alkotó egységeiből sikerül kibombázni, akkor két, 
esetleg több különtéle anyagot kapunk, de ezidáig mindég 
csak súlyosabb, szóval több egyéniségű atommagból kisebb 
aulyu kevesebb egységű anyagot sikerült előállítani. Az alki-
misták álma ilyenformán  megvalósult, értéktelenebb anyag-
ból aranyat lehet osinálni, de ez még drága mulatság, többe 
kerül az egész, mint amennyit ér a termék. Uj utak, uj 
lehetőségek ezek, talán majd meghozzák azt, hogy B&rgán 
osillogó arany bálványt nem tömjéneznek többé az emberek. 

Ilyen előzetes kitérő után ismerkedjünk meg a villa-
mossággal. Megismertük az anyag alkotó részeit, most meg-
ismeijük, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkeznek. Az 
atommag az anyag jellegzetességét adja meg és hatalmas 
vonzó erővel rendelkezik, valósággal foglyul  ejti a körülötte 
keringő elektront. Azt mondottuk, hogy az atommagnak 
vonzó ereje van, ezt a képességet elektromos töltés állapot-
nak nevezzük. Az elektron szintén elektromos töltés állapo-
tot mutat és negativ töltésnek nevezzük állapotát. Már most 
azt kérdezhetné valaki, hogy mi az oka annak, hogy az 
atommag vonzó hatására az elekron egyszerűen nem esik 
bele az atommagba? Egyszerűen ez azért nem történik meg, 
mert az elekron bizonyos sebességgel kering az atommag 
körül és ezzel oly helyzeti energiája van a tömegében fel-
halmozott sebességi energiája folytán,  hogy az atommag 
vonzó hatását ez a centrifugális  erő ami a sebességéből fellép 
kiegyensúlyozza. 

Már most az elektron energiakészletéhez hozzáadhatunk 
és elvehetünk az energia készletből. Előző esetben nagyobb 
aebességre tesz szert az elektron, az atom mag vonzását 
jobban legyőzi és eltávolodik jobban az atommagtól utóbbi 
esetben energia készlete lecsökken éB jobban érvényesül az 
atommag vonzó hatása és közelebb kerül a maghoz az elektron. 

Az elektron betolyásolását végző energia sugárzó ener-
gia, ez lehet fény,  hő mágneses változások és sok még ke-
vésbbé ismert sugárzó energia. Kérdés, mi az a sugárzó 
energia. Erre hétféle  elmélet is van. Egyik feltételez  egy 
végtelen rugalmas közvetítő anyagot, ez az éter, amelyben 
mindenféle  rezgés, igy fény,  hő, elekromos stb. rezgés igen 
gyorsan kb. 300.000,000 méter másodpercenkinti sebességgel 
halad. A tér egyik pontján ezt a végtelenül rugalmas, anyag 
törvényein kívül álló tömeget valamilyen rezgéssel megmoz-
gatok és a rezgés ritmusában a tér különböző pontjaiban 
ezt az energiát érzékeljük. A közvetítőről többet igy nem 
tndnnk, fel  kell tételeznünk, hogy létezik, mert a aemmi nem 
képes energiát szétsngározni. Ez az egyik energia sugárzás 
elmélet 

A másik ennél sokkal érdekesebb. Ez egyszerűen ki-
mondja, hogy az anyag és energia egy, csupán állapotválto-
zásnak tekinthető az anyag, vagy energia iogalma. 
E szerint ha az anyag átalakul energiává, akkor anyagszerű 
elrendeződése megszűnvén anyagi sajátságai megszűnnek és 
aa atomban rejlő energiakéaalet, mint a motorikus erő magit 
as anyag részeoskéket szétröpiti a térben, igy nem kell azt 
a bizonyos kényelmi szempontból föltételezhető  éterelméletet 
alapul venni, hanem az energia, másszóval az anyag300.000,000 
méteres sebeeéggel szétsugárzódik. 

Már most u anyag átalakulás pillanatában létező körül-
ményaktől függ  az, hogy mily aaapora időközben válnak le 

az anyagból átalakuló energia részek, e szerint állnak elő a 
különböző rezgések, mint fény,  hő, elektromágneses rezgés. 
Ez az elmélet annyiból is helytállóbb, mert az ujabban meg-
ejtett méréssk azt igazolják, hogy a ténynek és minden más 
sugárzó energiának nyomása van, a semminek nem lehet 
nyomása, csak az anyagnak. 

A villamosság nem más, mint a sugárzó energiák egyik 
fajtája,  amelyet irányítani tudunk vezetőkkel, ezek a vezetők 
fémek  és más anyagok, amelyek mentén a villamos energia 
végig száguld 800.000,000 méteres sebességgel és ránk-
nézve ugy fejti  ki fontos  hatásait, hogy a vezetőben levő 
szabad elektronokat mozgásba hozza, a keringő elektronok-
nak energiát ad le, ezeknek a pályája nsgyobb lesz, a 
szabadon mozgó elektronok bizonyos körülmények között 
magit az egész vezetőt bizonyos irányban el is mozditjik 
a keringő elektronok energia készletének megváltoztatása 
másodlagos tüneményként hő állapot változást okoz, ami 
melegedést, vagy fénysugárzást  jelent. Igv alakul it egyik 
energia a másikba folytonos  változásokat jelentve. Így ért-
hető osak meg a villamosság igazi lényege, ami a jövőben 
egész civiliziciónkat és életünk folyisit  még jobban fogja 
befolyisolni.  Kissé részletesen kellett ezt tárgyalnom A toly-
tonos áttekintés miatt, de ily nehéz elméleti anyagot szűkebb 
keretek közt nem lehet megtárgyalni. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Pünkösd van... 

Cslkmegyének különleges ünnepe a Pünkösd, 
Közel fólóvesreddel  ezeltt a Tolvsjostetón fejedelme 
ellen sikeresen harcoló sereg diadalmenetben tirt vl«asa 

a Kissomlyó alá s hálaadó körmenetek kösött 
ünnepelte a diadalt hozó Pünkösdöt Cslkmegye katho-
likus maradt Azóta minden évben hatalmas tömegek-
ben, több napi járóföldekról  Indulnak útnak, a templomi 
keresatek alatt a katholikus hivek, bogy a cslksomlyól 
kegytemplomban uj lelkierőt metilsenek a további küz-
delmekre. 

Évsaáaadok során a csodatévő Mária saobrot őraő 
templom körül kulturközpontot létealtett a katholikus 
tzikelység. lllndan utja oda vezetett. Hatalmas fő-
gyökérré izmosodott a templom ós kirayóke, ahonnan 
tápláló hajsaálerek futottak  végig a saékely vidékeken. 
Világi jelentőségében aa utolaó évszázadban sokat 
CBÖkkent Nem tudott lépéBt tartani as egyre jobban 
rohanó időkkel. Sserepét a moetanl megyeszékhely, 
Mercurea-Cluc (Caikaaereda) vette át, de a Székelyföld 
katholtkui lélek kc z ţppontja mégis Sumuleu (Cilksomly ó) 
maradt. 

Bbben as évben IB csordultig telt lélekkel keresi 
fel  a székely társadalom Caiksomlyót Uj erőt merít 
as elkövetkezendő ujabb esztendőre. Jó helyről meríti 
a lelkierőt, mert esen a helyen ős Idők éta caak sze-
retetet és békét hirdettek Krlaztua nevében. I<az, véres 
csata emlékét Idéal a pünkösdi bucsu. Harcét, melyet 
fejedelmével  vívott a cslkl ssékelység a Tolvajostetőn. 
Da hitéért állott fegyverbe.  Asért ontott vért. Ast hitte 
el akarják venni, kl akarják vetkőatetnl a krisztusi 
tanokból. A béke éa embersseretet ssolgálatában áll 
Ciikaomlyó. Istenbivők serege keresi fel  minden esi-
tend*ben. Felvilágosított emberek sokasága tér VIBBSB 
a falvakba  B folytatja  az embersseretet jegyében min-
dennapi nehés munkáját. Évsiásadok során lelklsaük-
ságletóvé fejlődött  a székelységnek Calksomlyó. Jól 
van es Így, mert ahol lelklsaBkaégletek hiányát érzik 
a erőmerltósért templomokban latent hirdető sssraete-
aekhea fordulnak  — esek között BS emberek között 
nem vállhatik esfköaaé  az erőszak... 

— Uj törvényszéki elnök. A Jasl-ba helyesett 
Pasnlcu Petro helyébe a vármegyei törvényssék elnökéül 
Dan Antonescu helybeli visBgáléblrót neveste kl aa 
igaaságDgymlnlsster. 

. — Vendiák találkonó Targn-Mures (Maros-
vásárhelyen). A marosvásárhelyi rém. kath. glmná-
nium véndiákjai találkozót tartanak 1938 junlus 12 én, 
melyre a volt tanítványokat valamint aa iakola iránt 
érdeklődőket eauton la aaeretettel meghívja a rendező 
blsottság. 

— Sötétpatak-fürdő  megnyitása: jnnius 12 
Amint mult saámunkban is megemlítettük Balle Valea 
întunecoasa (Slitétpatak-fdrdőt),  a gyimeai havasoknak 
ezt a kelleme?, gyógyhatású kiránduló helyét Junlus 
12-én nyitják meg. Kedvezőtlen Idő esetén a megnyltáB 
egy héttel eltolódik. A fürdő  állandó nyaralókat Is 
fogad,  tlssta, olcsó lakások állanak rendelkesésre. A 
fürdő  Lunca-de-sus megállótól egy klléméterre fekszik 

— Egy gvergyöl vaautaa halálos sneren-
oaétleuaége. Trucia Vssile 38 éves Gheorghenl— 
gyergyóesentmlklési vasutast szörnyű Bsencflétlenség 
érte. Amint egyik tehervonat» fel  akart ugrani beesett 
a kerekek köaé, amelyek két lábát ÓB egyik kaiját 
levágták. A vasutas borsaimas kínok kösött kiaaenvedeit. 
Elhunytban T.ucza Ioan a helybeli munkásblsloslté 
köatlsateletben álló tlsstvlselőj* testvérét gyássoljn. 

— Iroda átholyeaéa. Ügyvédi Irodámat I. C. 
Bratlanu ucca 58. Baám (a Transsylvania Bank épülete) 
alá helyeatem ét. Dr. Máthé LÍBBIÓ. 
. — Bajz óa kéi lmunka kiállítás loss a helybeli rém. 
kath. fóglmniilamban  jnnius 22 tói 26-tg. Nyitva hétköznap 
d. u. 5—8 óráig, ünnepnap d e. 10—1 óráig és d. n. 5—8 óritg. 

— Jó mellékkeresetet bístosit a méhésaet . Egy jól 
kezelt méhosalid évi hozama eléri a 20 kg -ot ls. Tekintettel, 
hogy a méhészet kisebb telken ls flzhetf  és kevéa munkát 
Igényel a szabad foglalkozása  egyéneknek jó mellékkeresetet 
biztosit A junlus hó 8-in keidélé Cin] (kolozsvári) 10 napos 
méhészeti tanfolyam  alkalmas a méhészet agy elméleU, mint 
gyakorlati elsajátítására. A tanfolyam  Ingyenes csupán a be-
iratkozáskor fizetendő  100 le] belratásl dl). Az oktatás naponta 
d. u. 4 órakor kezdődik. Jelentkeiiaeket elfogad  és bővebb 
felvtlágoaltással  szolgál az E. G. E. utkir i Hivatala, Cini, 
Btrada A. Mureşan 10. aiám. Teleion 21—58. 

•«y jó osalédból való flnt,  aki legalább két középiskolát 
végaott, tanulónak flsetéssal  felvessek.  Barmaim Leon 
W füsserüslet,  Morourea-Oiuo. 

T u r i s t a s á g . 
Az E K. E. Calkszékl osztályának kirándulásai • 1 j„ 

nlus 5—6-án Egyeskí—Gvllkostó. ahol a brassói (B. T 
turista-egyesület kirándulót Is ott lesznek. Indulái 0 11 P 4 t ' 
kor és rtggel 7 órakor vonatta). — 2. Junlus 1'2—13-in Kot 
mos—almásl barlang. Vezető Máthó József.  3. Junlus Ifi  i -
u ..„k-ji «u-an Szemeskő. 

A sánc răi eni (csikszentkirályi) 

turbinás hengermalom 
a legmodernebb gépek-
kel újonnan felépítve 

e hó 6-án, hétfőn  megindul 
és az 

őrlető közönség rendelkezésére áll. 
Meghívó. 

A „Príma Cassa de Pătrare S. A. din Frumoasa* 
(Szépvlzl Első Takarékpénztár R. T.i Frumoasa», 

az intézet helyiségeiben, 1938 évi 
junlus 12-én d. e. 9 órai kezdettel 

R E N D K Í V Ü L I K Ö Z G Y Ű L É S T 
tart, melyre részvényeseit tisztelettel meghívja. 

T á r g y s o r o z a t : 
1. Elnöki megnyitó, a szavazati jogok számba 

vételére három tagu bizottság kiküldése, a jegyzőkönyv 
hitelesítésére két részvényes kijelölés. 

2. Az intézet feloszlása  felett  határozathozatal, 
ennek kimondása esetén felszámolók  kijelölése cs ezek 
díjazásának megállapítása. 

3. A lemondott igazgatósági és felügyelő  b i z o t t -
sági tagok lemondásának elfogadása,  esetleg az 
választások megejtése. 

4. Alapszabályszerü indítványok. 
Az alapszabályok 17. §-a értelmében a határozat-

képességhez legalább 2000 darab részvény képviselete 
és 12 részvényes személyes jelenléte szükséges. A sza-
vazati jog személyesen vagy két lanu állal láttamozott 
meghatalmazással biró megbízott utján gyakorulható, 
akinek részvényesnek kell lennie. Az alapszabályok 
69. §-a szerint a feloszlást,  az e célból összehívott és 
az összes részvények kétharmadát képviselő közgyűlés, 
a megjelent szavazatok kétharmad többségével határoz 
hatja el. 

Frumoasa, 1938 május hó 21-én. 
Tisztelettel 

Az igazgatóság. 

B ă i l e 
P E L I X 

gyógyfürdő 
(Oradea mellett). 

B O K Á I B A P Ő S T T É N E 1 
49 G° hőfokú,  kénes, rádiumoa hévviz 
forrás.  Mindenféle  reamatikns bántal-
mak valamint nói betegségek ellen 

párat lan gyógyhatású. 
Újonnan berendezet t : 

iszapfürdők,  iszap-pakolások és mester 
Béges szénsavfürdók  — állandó orvosi 

felügyelet  mellett. 
S z a b a d i ü r d ö l 

Vasúti kedvezmény 1 Különféle  szórakozá-
sok : Tennie, könyvtár, állandó zene, kávé 

ház, tánc. — Prospektust küld: 
Direcţiunea Băilor Félix 

2_6 Judeţul Bihor. 

i ü g y a helybeli, mint a vidéki 
- höigyköiönség tudomására 

hosom, hogy s mai naptól kesdve a Wlághlrü, e kor leg 
tökéletesebb P B I M A VSLLA ŐBÖKHULLÁHOSITO 
géppel  állok a nagyérdemű kösónség rendelkesésére. -
A Prima Vella örökhullámosltó gép a legtökéletesebb, s 
legmegbízhatóbb. — A női fodréssatba  vágó mindennemű 
munkát garanciával vállalok. B V Vas és vts ondotalü, 
hajfestés  bármely árnyalatban, manloner. A nagy-
érdemű höigyköiönség salves pártfogását  kéri: 

A n n a 
Ooafora  „Victoria", a román glmnáalammal ssemben. - 1 2 

Kitűnő szebeni téli szalámi 
nagyban és kicsinykéén beszerezhető 

R e n d i hen tes és mészárosnál, M.-Oiuc. 
Nagybani vételnél jelentős árkedvezmény I 

Jó minőségű asztali bor literenkint 12 
lejért kapható a Holló Gábor ven-
déglőjében, MeroureaOluc-on. 

Komplett faszer-üzletberendezés  mér-
legekkel eladó. Oim akiadóhivatalban. 

mmim Vák*» Msniwmifcw, 




