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A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőséghez, 
a pénzküldemények és hirdetések a kiadóhivatalhoz küldendők. 

Kéziratok nem adatnak vissza.
Hirdetések árszabály szerint, többszöri hirdetésnél árkedvezmény.

Excelsior.
— Apologetikai tanulmány. — 

irta : P. Máthé özséb.
Leszegezték három szeggel két dorongra s 

a koponyák hegyén, a nagy szemétdombon 
feltüzték a világ csúfjára.

Mit adtunk neked Uram, kit szeretnünk 
kellett volna? Eljöttél s barlangba szorultál, 
körülnéztél s Egyiptomba futottál, álruhában 
járó faragó ács voltál, egyszer indultunk eléd 
pálmaágakkal s Te sírtál, egyszer bíztad ma
gadat ránk s Barabást, a latrot választottuk, 
egyszer akartunk koszorút kötni neked s tö
visekből kötöttök, egy arcképedet vettük s az 
„Ecce homo“ fájdalmas vonásai maradtak 
ránk, egyszer kiáltottunk hozsannát Neked s 
a refrainje „feszitsd meg„ lett, egyszer kértél 
inni s ecetet nyújtottunk. Viszonzásul Te ki
tárt karjaiddal felfogtad a haragvó ég villá
mait s nyitott ajakkal kiáltottál irgalomért. 
Sok hegyen imádkoztál, de ezen a hegyen 
végzett imád az örök interpelláció kiáltása.

Permetező sebeit kitárta Krisztus az érzé
ketlen világra, véres sugarakat lövelt le be
lőlük, hogy stigmatizálja a sziveket s ime a 
káromlásba megtérő lelkek vallomásai vegyül
nek, a szenvedély tombolását felváltja a kö- 
nyörület és szánalom érzete. „A százados 
pedig és akik vele valának Jézus őrizetére, 
látván a földindulást és a történteken igen 
megfélemlének, mondván: Valóban Isten fia 
volt ezl“

Halála után ádáz ellenei lepecsételték sír
ját, őrökkel vették körül, nehogy kijöjjön on
nan, Ö mégis kijött, mert föltámadott. Fön- 
séges tanának eszméi szétáradtak a nagy vi
lágban, mint ahogy az anyakirályné köpüjé- 
ből a méhrajok, méz és viasz van szárnyaik 
alatt. A viasz világit szendén, illatosán s 
fényénél megszületett az európai kultúra ak
kor, midőn az őserdők fölött megcsendült a 
harang csilingelő szózata. A méz gyógyít eny
hén, csodálatosan l Vedd fel vándorbotodat 
óh Ádám ivadéka s vessen a sors civilizált, 
vagy barbár partokra, ahol a kereszténység 
megvetette lábát, a rothadó világ fekélyei 
meggyógyulnak.

Sienkievicz „Quo-vadis“-ában egy remek 
képet találunk, mely megragad merész ellen
téteivel és tragikusan fönséges arányaival. Bí
borban ül a Cézár, gerinctelen udvar kör
nyezi. Cézár isteníti magát, a görnyedő em
beri tömeg tömjént szór oltárára. Trónja 
mintha Olimpus volna, melyen egy istenség 
ül. Fegyvererdő veszi körül s a római sas 
karmai közt tartja a világot. — A másik kép 
egy kis csoportot rajzol, melynek főnöke egy 
igénytelen halász, fegyvere: imára kulcsolt 
kéz. Ezek a keresztények, kiket katonák haj
tanak a cirkuszba. Nemsokára csontjaik ro
pognak az oroszlánok fogai közt. . . És mi
kor a cézári hatalom a vértócsák, holttestek 
s halálhörgés között őrjöng s diadalmámorá
ban tapsol, egy hang csendül meg a velá- 
rium alatt s betölti az egész cirkuszt: „Krisz-'

tus győz, Krisztus uralkodik, Krisztus paran
csol!“ És a jóslat valóra vált, dacára hogy:

„Voltunk már úgy, hogy koporsó 
Lett ágyunk és szent asztalunk 
S vérünk emésztő máglyát űznél 
Olvastuk meg, hányán vagyunk!“ 

(Mindszenty.)
A farizeusok módjára három század kapá- 

lódzott s a trónját féltő hatalom és pogány
ság neki gyürkőzve cipelték az üldözés és 
rágalom otromba köveit, hogy gyűlöletük tár
gyát, a kereszténységet lefojtsák a katakum- 
bákba s bezárják ama sziklabörtönbe, hon
nan nem lesz többé föltámadása. . . Trón
seprő szelek süvöltöttek végig Európán, a 
Cézárok hatalma rombadőlt, Krisztust pedig 
a lelkek milliói imádják. Nevét minden nyelv 
hangoztatja s öt betűje kitüzesedik a nemze
tek kulturjelvényein, mintha vulkánok tüze 
izznék benne, tana a csillagok tejutja: a lát
határ földi szürkeségéből fölvezet a csillagok 
közé, nemzeti hősök járnak rajta, liliumos 
leányok, koronás királyok, éneklő szegények, 
rajongó koldusok I Nevének öt betűje befogta 
az idők járását s örök tanainak medrében az 
igazság felé irányozza a kulturvilág'törekvé
seit, hogy ez az áradat emelkedjék ég felé s 
.ne posványosodjén el a földön. Hit, tudo
mány, művészet, erény, kultúra hódolnak neki 
s Nevére meghajlik minden térd.

Mióta tudunk valamit a inechánikából, azóta 
törvényeket szeretnőnk ismerni törvényhozó 
nélkül, fejlődést cél nélkül, remekművet mű
vész nélkül. Mig az életet a keresztény esz
mék szellemében oldottuk meg, az örök szép
nek látása s harmónia volt az élet zenéje. 
Azonban a haladás és tudomány nevében 
Istenre s Krisztusra szemfödőt teritettek, úgy 
látszott, hogy a templomokat akarták meg- 
dönteni s csak a kriptákat meghagyni, az ol
tárból sirt akartak formálni, melyben egy meg
haladott hit alussza örök álmát, sirkövet is 
faragtak Istennek s ráirták: Itt pihen Jézus 
Krisztus 1 Mintha temetési dalt, halotti éneket 
hallott volna a világ, mely az elpusztult szen
télyek körül zokog. . . Midőn a keresztény
ség úgyszólván gyászba öltözött, a jószívű 
racionalizmus nagylelkűen megengedte neki, 
hogy sírjon és panaszkodjék, de érzelmeit ko
molyan nem vette, úgy tekintett rá, mint tisz
teletre méltó matrónára, ki az elhagyatott ház 
küszöbén ülve virraszt halottja mellett. De 
mialatt a tudomány a természet fölötti hit 
koporsójával a temetőt kereste, temető helyett 
a végtelennek s az örökkévalóságnak csar
nokába ért s ott a halott föltámadt, mert csak 
tetszhalott volt. A koporsóba szegezett hit te
hát fölkelt s rámutatván a tudomány elégte
lenségére, igy szólt: Azért akartatok eltemetni, 
mert a keresztény vallás követői közt sok a 
csonka és félszeg alak, fél és fertály embe
rek, kik messze estek a fönséges ideáltól ? 
A sok félbemaradt ember azonban csak azt 
hirdeti, hogy vannak egészek is, a tökéletlen 
ember csak kidőlt útmutató a tökéletes em
ber felé. Nem kellett a dómok és templomok

misztikus árnya s oly kétely és árnyba vo
nult az emberiség, mely sötét, de enyhet nem 
ad, hanem parodizálja a világ nézetét. A le
fokozott hit ravatalánál álló emberiség lelki 
világa homorú, majd domború. Ha belenéz 
önmagába, torzalakot lát s elborzad tőle. Ha 
fölnéz az égre, ködöt lát s nem tetszik neki, 
mert a föld szerelme igézőén kacérkodik vele, 
ha a földre tekint, a sejtelmes ég vonja őt, 
mert a múlandóság s a szív kielégithetlen- 
sége örök_[£iuényeket súg fülébe. Ha a tu
dományra bizza magát, az élet neveti s ha 
az aranyos élet élvezeteit hajhássza, csaló
dottnak érzi magát. Poklot csinált leikéből s 
kétségbeesve kiált segélyért, hitetlen, de gyű
löli a hitetlenséget. A hit fennrepülő szár
nyain hullámzó krisztusi harangokat elnémi- 
tották s az élet harmóniájának pótlására pró
báltak uj harangot önteni, de ennek hangja 
nem tornyokról szól — a mélységben elvesz. 
Próbálják érzékiséggel kormányozni az em
beriséget, szolgálatába állott az irodalom, 
sajtó és még a művészet is s mit tett a világ
gal ? Mocsárrá lett az, mely fölött minél fé
nyesebben ragyog a kultúra izzó napja, an
nál jobban fejlődik a malária.

Innen van, hogy az emberiség nagy örvé
nyét látva Rousseau megharagudott a tudo
mányra s igy imádkozott: „Mindenható Isten! 
ments meg minket a tudományoktól s apá
ink sorvasztó művészetétől, add vissza a tu
datlanságot! . ." Ilyen imát még a katakum- 
bákban sem recitáltak. A kereszténység nem 
küzd a kultúra ellen s nem kívánkozik vissza 
az erdőkbe, mert azt tartja, hogy az ember 
otthona a tisztességes lakóház s nem a med
vék odúja s ha kényelmes lakásban élhetünk, 
nem kivánkozunk vissza a Retyezátra a vad
állatok közé 1 Attól lehet tartani, hogy a Rous
seau természetes embere nagyon harapós és 
enyveskezü lesz s olyan szokatlan passziói 
támadnak, hogy nem lehet vele egy határban 
kibirni, nemcsak erős, de erőszakos, nemcsak 
egyszerű, de durva és nyers, olyanforma, mint 
az ágasbogas vackorfa, mely elvégre a körte
fák közt még sem ideál.

A sok társadalmi orvos között odajutottunk, 
hogy Kisfaludy Károlynak adjunk igazat: „Az 
élet egy szekér — mondja — melynek min
den kereke más kátyúban szalad. Halál húzza, 
remény tartóztatja. Indulat a kocsis, ki pat
togva sürgeti futását. Szeretet és barátság 
benne ölelkezve ülnek... a bölcseség kalauz 
gyanánt megy elől, lámpát akar gyújtani, de 
a vélemény mindig mellette jár s eloltja vilá
gát. Téren, tetőn igy fut a szekér s ha elté
ved, sok a tanácsadó, kevés a segítő.“

Ezért törte szét a kereszténység a koporsó 
deszkáit és szendergéséből felkelvén odaszólt 
a kultúra fényétől elvakult világnak: Nem 
vagyok már udvarképes, ki Európát trónra 
emeltem ? Vagy úgy változott el a világ, hogy 
a fa koronája a maga virágos díszében meg
veti gyökereit és törzsét ? Tudjátok meg, hogy 
a keresztény világnézet nem múmiái Átszö
vődik milliók szivén s átreszket milliók lei
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kén. Nem a kor, hanem a kör ellen küzd, 
az atheizmus ellen, mely borongó világnézet 
elé állította az emberiséget s oly örvénybe 
sodorta, melyben sár és vér kavarog s mely 
fölött géppuskák kottáznak, ágyuk muzsikálnak.

A hitehagyott Julián egyik barátja egy keresz
tény ismerősétől azt kérdezte: „Mit csinál a 
Galileai ?“ „Sirt ás uradnak 1“ volt a válasz. 
Nemsokára a gőgös császár vesztett csatában 
megsebesülve, vérét ég felé dobva felkiáltott: 
„Győztél Galileai 1“ Korunk is minél jobban 
rúg, kapál, hogy Krisztust leszerelje, annál 
diadalmasabban ragyog Neve a szivekben, 
mert „Krisztus győzi Krisztus uralkodik I és 
Krisztus parancsol!“

— Az uj rendelet szerinti lakás bizott
ság Szászvároson is megalakult. Elnök: Ni- 
culau Péter helybeli járásbiró mint az igaz
ságügyi minisztérium kiküldöttje. Tagok: Her- 
lea Sándor polgármester mint a belügymi
niszter kiküldöttje, Belei Viktor tanácsos a 
város részéről és Chirita százados katonai
részről. E bizottság mellett működik egy la
káshivatal, amelynek tagjai Rosca Emil, Fá- 
ber Miklós, Solymosy József. Lakásügyben ké
réseket Rosca Emil rendőrfogalmazónak kell 
benyújtani. Aki üressé vált lakását be nem 
jelenti, 2000 leu-ig terjedhető pénzbírsággal 
sujtaik.

— A hadi károk folyósítása. A kormány
zótanács hirdetményére annak idején bejelen
tett és akceptált hadi károk megtérítésére Ti- 
tulescu pénzügyminiszter 400 millió leüt irány
zott elő a költségvetésbe, mely összeg azon
ban az igények 5—10 %-nyi kielégítésére 
nyújt csak egyelőre megfelelő fedezetet. A 
kárértékek ezen hányadának kifizetése már 
április l-ével kezdetét veszi.

— Egy évi halasztás az ügyvédeknek. 
Marosvásárhelyről Írják: Az igazságügyi re
szorttól rendelet érkezett a helyi tábla és tör
vényszékhez, mely szerint az államnyelvet 
nem beszélő ügyvédek egy évig még anya
nyelvűket használhatják tárgyaláson, beadvá
nyokban.

Két menet.*
— Soulary —

Találkozott egymással egy templomban két me- 
[net. 

Az egyik hozza gyászosan egy gyermek halott 
[testét; 

Egy asszony, már-már mélabus, kitörő könnye 
[cseppjét 

Lázas keblébe fojtva el, halad a holt megett. 

A másik egy keresztelő I — Védő karok között. 
Tétova hangokat gügyög egy csecsemő; 
Anyja dús emlőjét tárja neki elő, 
S győzelmes tekintettel öleli által őt.

Keresztelnek, feloldanak, a templom kiürül. 
S hogy a két asszony egymás útjába kerül, 
Szemükkel váltanak egy pillanatnyi hirt;

És — csodálatos cserét okozván ez az óra — 
Az ifjú anya sir, hogy ránéz a koporsóra 
S kacag az ujszülötre az asszony, aki sirt.

Ben Ami

’Mutatványul a Kolozsvárt megjelenő „Szemlé“- 
böl.

NAPI HÍREK.
— Lapunk t. előfizetőinek, barátai

nak és munkatársainak boldog hús
véti ünnepeket kívánunk !

— Meghalt egy volt magyar miniszter. 
Székely Ferenc volt magyar igazságügymi
niszter 75 éves korában Budapesten meghalt. 
A nagytudásu, demokrata gondolkozásu mi
niszter temetése óriási részvét mellett ment 
végbe.

— Vallásos-estély. A ref. nőegylet — 
amennyiben a katonai hatóságtól engedélyt 
kap — husvét elsőnapján este 6 órakor a 
Kún-kollegium disztermében vallásos estélyt 
rendez a következő műsorral: 1. Közének. 
2. Szász Károly: Heten vagyunk. Szavalja 
Török Andor. 3. Beethoven Trió. Előadják: 
Hegedűn Debreczeni Károly, cellon Róth Ágos
ton, zongorán Nagy Ödön. 4. Felolvas Simon 
Ferenc nyug, igazgató. 5. Cohlé: „Isten ki 
fent uralkodói“, Férfi ének quartett. 6. Csapó 
Ödön: Jézus és a kaneveus asszony. Szavalja: 
Járai Rózsika. 7. Részlet „Iphigenia Tanois- 
ban“ c. dalműből Alföldy Béla vezetésével 
énekli a ref. vegyeskar női kórusa, kiséri 
a koll. ifj. zenekar. 8. Közének. Az érdeklő
dőket szivesen látja az egyesület.

— Megindult a levélforgalom Magyar
országgal. A bukaresti posta- és távirda ve
zérigazgatóság rendelete folytán március 17-én 
megindult a levélforgalom Magyarországgal. 
A Magyarországra szóló levelezőlap díjazása 
1 leu, a közönséges levélért 2 leüt és az aján
lott levélért 4 leüt kell fizetni.
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— Tragikus sors. Pozsonyi Árpádot, a 
dévai „Erdélyi Egyesült Rt.“ hivatalnokát sú
lyos csapás érte: felesége, akivel két év óta 
példás házaséletet élt, gyermekszülés követ
keztében támadt komplikációk miatt elméjé
ben megzavarodva f. hó 15 én 3 hónapos 
gyermekét vizes vederbe fullasztotta s aztán 
saját életének is véget vetett egy zsineggel. 
A tragikus véget ért szép fiatal asszony vég
zetes tettét az anyatejnek az agyra való fel
szívódása következtében beállott elmezavar
ban követte el. Az eset városszerte mély rész
vétet keltett. Az áldozatok temetése nagy rész
vét mellett ment végbe.

— A magyar irodalom husvétja. A 
„Szemle“, amely előző számában „Március 

! Idusa“ cimen közölt értékes cikket, a húsvéti 
ünnepekre élvezetes szórakozást fog nyújtani 

a magyar olvasó közönségnek. A minden te
kintetben nivos ünnepi számban Erdély leg
jobb magyar irók Írásait olvashatjuk. Dr. Vá
rad i Aurél visszapillantása a régi ujságiroda- 
lomra, egy gyönyörű Maupassan novella Ször
nyű Béla fordításában, Vezsényi Béla pompás 
cikke és Tolsztoj fordítása, L. Sipos Béla régi 
diák történeteket elevenít fel Hajnal L. novel
lája stb. A versek S. Nagy László, Koszto- 
lánszky, Bartalis, Serestély stb. müveiből van
nak. Az ilusztrációk Papp Domokos festőmü- 
Aész linóleum metszetei. A „Szemle“ előfi
zetési ára: 1 évre 200 leu, fél évre 100 leu, 
mely a szerkesztőség címére : Kolozsvár Szent
egyház u. 3. sz. alá küldendők.

— Halálozás, özv. Meskó Lukácsné szül. 
Kábdebó Róza, fáradhatatlan munkában eltöl
tött életének 69-ik, özvegységének 15-ik évében 
Déván f. hó 16 án, szerdán, rövid szenvedés 
után jobblétre szenderült. Temetése folyó hó 
19-én délután 5 órakor volt nagy részvét mel
lett. Az elhunytban dr. Meskó Aladár főorvos 
és dr. Meskó Miklós ügyvéd, édesanyjukat 
gyászolják.

— Hirdetmény. Az özvegyek, hadiárvák 
és rokkantak az állami erdőkből ingyen igé
nyelhető tűzifa segélyükért az államerdészeti 
hivatalhoz (erdőgondnoksághoz) folyamodja
nak, ahol kéréseiket gyorsan elintézik. Orastie, 
1921. márc. 10. Herlea sk. polgármester.

— A zsilvölgyi bányászok perét be
fejezték. A lapok jelentései szerint f. hó 21-én 
befejezték a zsilvölgyi bányászok perét, amely 
a krajovai hadbiróság előtt folyt le. Larcsel 
Jánost 12, Vajda Mihályt 7, Kundel Fridelt 
és Lakatos Mihályt és még 9 egyént 5—5 évi 
börtönre Ítéltek el, 18 vádlottat felmentettek.

— Pályázat a városi főjegyzői állásra. 
A kolozsvári belügyi resort rendelete értelmé
ben Szászváros város főjegyzői állására uj 
pályázat van kiirva. Az előirt kvalifikátióval 
birók pályázatai f. éV máj. 1-ig a polgármes
teri hivatalhoz nyújtandók be.

— Színészet. A dévai lapok jelentése sze
rint a jelenleg Lúgoson játszó Kovács Imre 
színtársulata Dévára jön s ott hosszabb ideig 
fog tartózkodni. A társulat elsőrangú erőkből 
áll s igy Déva város müpártoló közönsége 
érthető érdeklődéssel tekint a szini-szezon 
elé. A dévai szinügyi bizottság mindent el
követ, hogy a társaság ott időzése megköny- 
nyebbittessék.

— A „Napkelet“ kettős húsvéti számot 
ad. A húsvéti ünnepek alkalmából a „Nap
kelet“ ismét 128 oldalas, páratlanul gazdag 
kettős számot ad olvasói kezébe. A számon
ként vásárlóknak ajánlatos lesz előjegyeztetni 
magukat erre a számra. A március hó 16-iki 
szám nem jelent meg, hogy a kettős szám
mal már a nagy hét első napjaira elkészül
hessen a nyomda.

— A vigyázatlanság áldozata. Kudzsi- 
ron a napokban egy Duláma nevű gazdál
kodó tehene lépfenében megdöglött. A tulaj
donos az elhullott állat bőrét megakarta men
teni s evégből lenyúzta azt. Munkája közben 
azonban megvágta a kezét ami vesztét okozá, 
mert vérmérgezést kapott. A későn igénybe 
vett orvosi segély már nem menthette meg a 
haláltól, óriási kinok között halt meg.

Megnyílt a Lobstein-féle
liszt-, fűszer- és csemege-üzlet, Szászváros, Főtér,

146 2-3_________________________________________________________________



1921. március 27. SzAszvAros és Vídéki- 3

— Halálozás. Pacurar Dániel alkenyéri 
gör. kel. lelkész 79 éves korában f. hó 19-én 
meghalt. Az elhunyt 40 éven át szolgálta egy
házát. Temetése f. hó 21-én ment végbe nagy 
részvét mellett.

— Déva város tanács-ülése. A „Hu- 
nyadvármegye“ Írja : Herbay Ágoston polgár
mester elnöklésével f. hó 19-én a városi ta
nács ülést tartott. Elsőnek a polgármester re
ferált bukaresti útjáról, amelynek tárgya a 
városi színház renoválására kért 50.000 leu 
államsegély és a népkert parkírozása volt. 
Referádájában a polgármester bejelentette, 
hogy az 50.000 leüt, amint a „Hunyadvár- 
megye“ megírta, a kultuszminisztnr megsza
vazta. A parkírozás ügye is kedvező elinté
zést nyert, amennyiben a kincstár a népkert 
meileti ovóda épület területét a város tulaj
donába bocsátotta át, az ovóda épület és óvó
női lakhely anyagának eladási összegét azon
ban csak úgy kapja meg a város, ha az er
dőigazgatóság ezt megszavazza. Herbay por- 
gármester reprezentációs átalányának ügyében 
a tanácsülés úgy határozott, hogy először kér
dést fog intézni más városok hasonhó taná
csához, hogy az ottani polgármestereknek 
mennyi reprezentációs átalányuk van és ez 
után fog majd ez ügyben dönteni. A tanács
ülés javaslatot tett Déva város polgármesteré
nek magasabb fizetési osztályba való sorolása 
végett. A városi kisdedovónő fizetése az uj 
fizetésrendezéssel kapcsolatosan 1920. októ
ber 1-vel visszamenőleg magasabb összegben 
lett mepállapitva. Több iparengedély megsza
vazása után az ülés délután 2 órakor véget ért.

— Hirdetmény. A háztulajdonosok és la
kásbérbeadók ezzennel felhivatnak, hogy ezen
túl lakást bérbeadni vagy esetleg megürülendő 
lakásnak az újbóli kiadása ezen lakásbizott
ság mellőzésével illetve engedélye nélkül ti
los. Minden ily természetű eset ezen bizott
ságnak a város polgármesteri hivatalnál be
jelentendő. Az ezen rendelkezés ellen vetők 
a vonatkozó rendelet értelmében 2000 Leu-ig 
tarjedhető pénzbírsággal büntettetnek. Orastie, 
1921. márc. 22-én. P. Nikulau, sk. elnök.

— A Pásztortüz húsvéti száma. Az El
lenzék írja : A Pásztortüz húsvéti száma rend
kívül gazdag és változatos tartalommal, 80 
oldal terjedelemben fog e héten megjelenni, 
26 kitűnő erdélyi magyar iró Írásai lesznek 
benne, összegyűjtve. Az ünnepi számba cik
keket Ravasz László, Bartók György, Márki 
Sándor, Kolozsváry Bálint, Balogh Arthur, 
novellákat, Berde Mária, Gyallay Domokos, 
Makkai Sándor és Molter Károly, verseket 
Aprily Lajos, Tompa László, Nagy Emma, 
Szaboicska Mihály, Bardócz Árpád, Olasz La
jos, Reményik Sándor, Walter Gyula, Maksay 
Albert, és Fülöp Károly írtak. Szerepelnek 
még e számban apróbb rovat cikkekkel Pe- 
rényi József, Buday Árpád, Nagy Péter, Jász 
Pál, Kirchnopf Gusztáv, Járosi Andor és mások.

— Az Esperantő terjedése. Külföldi min
tára nálunk is mindinkább tért hódit az Es- 
perantó-nyelv, amelynek tudása lehetővé te
szi, hogy a világ bármely népének fiával meg
értessük magunkat. Az Esperantó hivei a föld
golyó minden részében arra törekednek, hogy 
ezt a könnyen elsajátitható világ segéd-nyel-

vet mentül többen megtanulják, hogy ezáltal aljegyzőnek Varga Domokost; egyházkerületi 
a népek közvetlen érintkezésének lehetőségeit vil. képviselőnek Apáthy Árpádot; bírósági 
megnöveljék. Az erdélyi és bánáti esperan- tagnak dr. Szőllősy Jánost és Baczó Lajost; 
tisták marosvásárhelyi központja, az .Espe
rantó Centro“, melynek sok ezer tagja van 
már, szép eredményeket ért el e téren. Nem 
rég Marosvásárhelyen egy fényesen sikerült 
Esperantó-hangversenyt rendezett, amelyen 
Heinenek, Petőfinek esperantóra fordított köl
teményei, valamint Schubertnek énekszerze
ményeit adták elő nagy sikerrel. A jói sike
rült estélyt, amelyen a város társadalmának 
minden rétege képviselve volt, egy „Ha a 
férj nem tud Esperantóul“ c. bohózat zárta 
be. A „Marosvölgyi Munkás“ c. lap erről irt 
referádáját azzal zárja be, hogy „Az Espe
rantó olyan kulturfaktorrá nőtte ki magát, hogy 
ezt meg nem tanulni, akár az irást-olvasást, 
nemsokára analfabéta színvonalat fog jelen
teni“. Az esperantisták ottani vezetője: Cseh 
Andor róm. kath. lelkész, dr. Lant Oszkár 
ügyvéd és Metz Jstván újságíró.

— Zenés istenti§ztelet a dévai refor
mátus templomban. Husvét elsőnapján d. 
u. 6 órakor a református templomban, az előző 
évekből ismert keretben zenés istentisztelet 
lesz, amelyre ezúton mindenkit szívesen meg
hív az egyház elöljárósága.
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— Egyházmegyei közgyűlés. A hunyadi 
ref. egyházmegye f. hó 16-án tartotta meg 
két évi szünetelés után ez évi tavaszi köz
gyűlését Piskin Kovács Lajos esperes elnök
lete alatt. Főbb tárgyai voltak a hivatalos je
lentések. Ezekből megállapítható, hogy a ne
héz időkben a hívek valláserkölcsi élete és 
áldozatkészsége csekély kivétellel (Tordos, Rá
kösd) kielégítő, sőt sok helyt elismerésre méltó. 
A hivek kellő módon érdeklődnek az egyház 
iránt, iskolák létesitésére, papi és tanítói fize
téseknek megfelelő összegre fölemelésében 
öntudatos áldozatokat hoztak. Majd mindenik 
egyházközség állit föl iskolát, korszerűen ren
dezte papja és tanitói fizetését. Több egyház
község — sajnos — lelkész nélkül van. A 
költségvetések és számadások szokásos jóvá
hagyása után foglalkozott a közgyűlés egy 
papi temetkezési segélyegylet szervezésével, 
fölért a főhatósághoz a papi özvegyek és ár
vák hatékonyabb segélyezése tárgyában. Végül 
a megüresedett állásokat töltötte be megvá
lasztván világi főjegyzőnek dr. Kristóf Györ
gyöt, egyhm. tanácsosnak Bocz Somát, Bik- 
falvy Károlyt világi, Juhász Izidort, Bolha Sán
dort s Fekete Mátét egyházi részről; egyh. 

műszaki előadónak Bencze Bogdánt s egyhm. 
pénztárnoknak Bodor Jánost.

— Végre — zuhanások. A napi sajtó 
állandóan hoz híreket az árak zuhanásairól. 
A háború kitörése óta az utóbbi időkig az 
állandó áremelkedések izgatták a fogyasztó 
nagyközönséget. Most végre mi „jó vidékiek“ 
is kezdjük érezni a nagy városokban, kikötök
ben végbe ment árzuhanások jótékony szelét. 
A béklyóba vert kereskedelem újra levegőhöz 
kezd jutni s a verseny kezdi az óriási árkü
lönbözeteket kiegyenlíteni. Városunkban is az 
utóbbi hetekben több terén tapasztaltunk „ol- 
csulás“-t. Cukor, petróleum, lábbelik, textil 
áruk stb. olcsultak meg. Sőt — amint lapunk 
hirdetései között olvassuk — a fényképészeti 
iparban is kedvező jelenségek mutatkoznak. 
Tndni kell, hogy ez iparág anyagszükséglete 
külföldre s főleg Németországra volt és van 
utalva. Az eddigi nagy valutadiferenciák, va
lamint a szállítási nehézségek nagyban drá
gították a fényképészek tarifáját. Most Róna 
Jenő helybeli jóhirnevü fényképésznek sike
rült nagyobbtételü anyagot az eddigieknél jó
val olcsóbb áron beszerezni s így ő is sietett 
tudatni megrendelőivel, hogy a fényképek árait 
leszállította. Csakhogy elértük azt az időt is, 
amikor nemcsak ¿drágulásról“, hanem „ol- 
csulás“-ról is írhatunk.

— örvendetes hír. A .Brassói Lapok“ 
híradása szerint a hírneves Neumann M. cég 
a nyár elején Brassóban újból megnyitja ko
lostor-utcai ruhatelepét, amely főleg készruhát 
fog gyártani. Mondanunk sem kell, hogy ez 
milyen áldásos befolyással lesz a mai magas 
ruhaárak megolcsulására nézve. A híres ruha
gyártó cég különben egyidejűleg más nagyobb 
városokban is megfogja nyitni régi telepeit.

— Hirdetmény. Közhírré teszem, hogy 
útleveleknél felsőbb rendelet értelmében az 
előirt 25 leu-os okmánybélyegen kívül 25 
banis segélybélyeg is szükségeltetik. Orastie, 
1921. márc. 11. Herlea sk. polgármester.

— Vonatok érkezése Szászvárosra. Tö
vis felől érkezik a 609-a. sz. személyvonat 
d. e. 10 óra 24 perckor. Arad felől érkezik 
a 610-a. sz. személyvonat d. u. 18 óra 04 
perckor. Mindkét vonatnak csatlakozása van 
Tövisen úgy Brassó, valamint Kolozsvár fe
lől és felé és egy nagyváradi, illetve buka
resti közvetlen kocsival bírnak. Wienből a 
14. sz. gyors minden hétfőn, csütörtökön és 
szombaton éjjel 22 óra 07 perckor, Bukarest
ből pedig a 13. sz. gyors minden hétfőn, 
szerdán és pénteken d. e. 9 óra 12 perckor 
érkezik s Szászvároson egy percnél rövidebb 
időre megáll. — Ezen gyorsvonatokra csakis 
számozott jegyek Aradon, Brassóban és Tö
visen válthatók.

Lakatos-tanonc
felvétetik it» 1-3 

RECH és GÖNCZY 
műszaki cégnél, Szászváros, Qraág-ut.

Vasárnap (husvét első napján) Hétfőn (husvét másodnapján)

VISSZÜ a FEGYHÁZBÜ. ELR3B0LT SZERENCSE.
Egy fegyenc tragédiája 5 felvonásban. Olaf Föőns főszereplésének Szerelmi dráma S fel». Főszereplő Carmen Cartellieri. Rendező Hintner C. 

Kezdete mindig d. u. BÉÉ és este 852 órakor. -*^io
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— Népszámlálás adatai — Szászváro- Kifogástalanul működő légnyo- 
son. Városunk összlakossága 7144 lélekből 
áll. Ebből férfi 3502, nő 3642. Nemzetiség 
szerint igy oszlik meg: román 4107, magyar 
1492, német és szász 1170, zsidó 311, ve
gyes 64.

— Malária — Szászvároson. Városunk
ban újabb időben a malária nagyobb mér
tékben terjed. Jelenleges — amint értesültünk 
— vagy 15—17-en szenvednek benne. Szak
emberek állítása szerint a város közelében 
levő Solymos-tó és a sebeshelyi ut mentén 
levő mocsarak terjesztik ezt a veszedelmes 
betegséget.

másu sörcsap eladó. Tudakozód
hatni a „Szászvárosi Könyvnyomda 
Rt.“ könyvkereskedésében, isi 1-3

Jókarban levő halványzöld szalon
bútor készlet eladó. — Bővebbet a 
könyvkereskedésben. 152

2 drb. jókarban lévő mosdó-áll
vány zománc-festékkel, 2 drb. szőlő
permetező, 1 drb. erős szívó- és 
nyomó-szivattyú, 1 kerékpár, varró
gépek stb. olcsó áron eladók. Nagy 
József, Régi-templom-u. 11. 1353—3

Házasság. Ismeretség hiányában ez utón keres fe
leséget 28 éves evang. iparos. Ajánlatokat hozo
mány megjelölésével „Komoly szándék“ jelige alatt 
teljes cimmel a kiadóhivatal továbbit. 142 2—2

„KORONA“ SZÁLLODA Szászváros.

Eladó ház. Kudzsiron, Főtér 101. 
sz. alatti ház (5 szoba, konyha, ka
mara, nyári konyha) nagy kerttel, 
udvarral eladó. Cim: Lechner Antal 
Kudzsir. 149 2-2

A húsvéti piros tojások eredete.
Aulius Lumpridius történetiró beszéli, hogy1 

Marc Aurél római császár születése napján a 
fejedelem anyjának egyfk tyúkja olyan tojást 
tojt, melynek héjjá tele volt veres pettyekkel. 
A fejedelemnét meglepte e ritkaság és azon-i 
nal sietett annak jelentőségét egy hirneves 
jóstól megkérdezni. A jós megvizsgálta a to-i 
jást és azt felelte, hogy az újszülött gyermek' 
róuiai császár lesz. Az anya, hogy üldözések-1 
nek ki ne tegye, megőrizte a titkot 224-ik 
évig, amidőn Marc Aurél császárnak kiáltatott 
ki. Ez időtől kezdve a rómaiak szokásba vet
ték egymásnak szerencsekivánatuk jeléül kü
lönböző szinre festett tojást nyújtani át. A ke
resztények e szokást megszentelték és ahhoz, 
nagy jelentőséget kötöttek. Ugyanis ily tojá-’ 
sokat osztván maguk közt, egymásnak köl
csönösen királyságot kivántak, hogy t. i. haja- 
maikon diadalmaskodjanak és a Jézus példája 
szerint a világ és bűn fölött szent életük ál- i 
tál diadalmaskodjanak.

Husvét a keresztény egyházban Krisztus fel
támadásának emlékünnepe. A magyar elneve
zés onnan származik, mert a hivők a feltá
madás emlékünnepét megelőző böjt után e 
napon kezdték a husevést. A tojás a belőle 
kikelő madárral a sírjából feltámadó Krisztust 
jelenti. Ezzel függ össze a himestojás készí
tés is.

Eladó bútorok. Elköltözés miatt 
azonnal eladó egy ebédlő-, háló
szoba- és konyhaberendezés Kórház
utca 2. szám alattt. 150 1-2

Jókarban levő gyermek-kocsit ke
resek megvételre. Cim a szerkesz
tőségben. 153

1

-

106 12-

Szobák, ebédek, vacsorák, 
ó- és uj fajborok, 
mg"' Minden este Duma 
Pepi gordonka-szólista ve
zetése mellett cigányzene! 
Minden vonathoz omnibusz

SPEIL EDE, a Korona uendéglDSE.

Ábrahám József
kereskedő, Szászváros, Ország-ut.

Tisztelettel értesítem a n. é. 
közönséget, hogy a

dévai jtollós-fík ecetgyár- 
ral való megegyezés folytán 
Szászvárosra, Algyógyra, va
lamint ezek környékeire a gyár 
főképviseletét elnyertem. 
Ennek folytán a dévai Hollós
féle hírneves ecetgyár ecetje 
úgy nagyban mint kicsinyben 
raktáromban kapható.

Viszont eladóknak gyári áron!! 
Tisztelettel: Ábrahám József 
kereskedő, Szászváros, Ország-ut, 

(a román iskolával szemben.)
137 3—3

Szesz és szeszes-ital |
kimérők figyelmébe! *

Van szerencsénk a n. é. vá
sárló közönséget értesíteni, 
hogy Szászvároson, Főtér 
3. szám alatt lévő nagy 

raktárunkban
szavatolt 96 fokos szesz, 
borseprő, törköly, szil- 
vórium, továbbá a legza
matosabb erdélyi és hegy
aljai ó- és uj asztali bor, 
valamint különféle csemege 
borok lit.-ként 8 leitől fel
felé kaphatók. Tisztelettel: 

Banca Ardekana $ tomp.
bor és szesz nagy raktára 
Szászváros, Főtér 3. szám 
(a Bisztricsányi-féle házban.)
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Kelmék
női és férfi

nagy választékban
| Adleff Károlynál |

Ország-ut 26. sz.
♦ 139 3-5 ®
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Kerti vetemények
és virág ma gvak

nagy választékban kaphatók
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DICU VALERIU
kereskedőnél, Szászváros, Főtér.

144 2—2
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2)r. Balogh 3ános
kézimunkára berendezett cipő- és 

bakancs-vállalata
Szászváros, Str. Mihaiu Viteazul No, 9.

(Ország-ut 9.)

Tisztelettel értesítem a n. é. kö
zönséget, hogy 30 munkást fog
lalkoztató vállalatom mindennemű 

férfi- női- és gyermek-cipőket 
a legelegánsabb kivitelben, vadász- 
és munkás-bakancsokat, csizmá
kat a legizlésesebben gyári áron 
készit.

Állandó nagy készlet mindenféle 
bőrből u. m.: fekete és szines 
chewreaux és box, továbbá lakk, 
antilop mindenféle szinben.

Uj cipők 24 óra, bármiféle ja
vítások pedig 6 óra alatt készül
nek el.

Tanulók bármiféle munka dijá
ból 10% árkedvezményben része
sülnek. Tisztelettel:

Dr. Balogh János 
cipő- és bakancs-készitő vállalata 
140 Szászváros. 3—

Gyors és pontos kiszolgálás!
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főző-, kenyér- és nullás
liszt, húsvéti tojás-festékek, 
templomi gyertyák, fűsze
rek, vegyes áruk és szeszes 
italok. Mindenből állandó 
nagy raktár! — Legolcsóbb 
beszerzési forrás:

íYlájer Testvérek
kereskedők, Szászváros, Ország-ut.
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Fajszőllő
oltványok!

A Oaspari Frigyes med- 
gyesi hires szőllő-oltvány- 
telepéről való különböző 
fajú oltványok nagyban 
és kicsinyben kaphatók

Kartmann Dánielnél J
Szászváros, Várszeg-u. 13.
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