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Rovás.
Dühöng a béke.

A háború befejezése utáni ötödik esztendő 
végén vagyunk már, a békekötések megtör
téntek, de azért az emberiség még ma is a 
megbolygatott hangyabolyhoz hasonlít. A had
viselt országok — sőt a semlegesek is — 
feszült izgalommal nézik, hogy az egész vi
lág emberisége — országok, népek fajok — 
miként forrong, hogyan nyugtalankodik. A 
háború mindent felforgatott, sokat, de na
gyon sokat pusztitott s igy nem csoda, ha 
a ciráa 15 milliónyi hősi halott, emberi te
tem és a felszámithatatlan értékű vagyonok, 
javak — mint a verejtékes emberi munká
nak eredményei — romjai felett uj szellem 
leng s uj igék, uj hitek, vallások, világnéz
etek keletkeztek s keletkeznek. Evolúcióban 
van minden, ami emberi. A kháosz, amit a 
világháború teremtett, még mindig sürü köd
del takarja be a horizontot, s igya „kialaku
landó világ“ képéből mit sem láthatunk. Saj
nos azonban, hogy dacára, hogy a rég óhaj
tott béke megvan, a napilapok nagymértékű 
fegyverkezésekről, uj bátorukra való felké- 
szülödésekről irnak. Mintha az Isten képére 
teremtett ember csak abban lelhetné gyö
nyörűségét, életcélját, hogy embertársait öl- 
dösse, gyilkolja, letiporja. Nem volt-e már 
elég a hősi harcokból, a hősi halottakból, 
a romboló pusztításból, a gyászból, a köny- 
bői, az özvegyek, árvák, bénák testi- és lelki 
kínjaiból ?!

A nép, az Isten adta nép mindenütt bé
kére, igazi békére vágyik, csendes, nyugal
mas életre, melyet az igazság, becsületesség 
kormányoz s amely a megélhetés lehetőségeit
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A szászvárosi ref. Kún-kollegiutn „Arany János“ 
és „Széchenyi“ önképzőkörének Madách Imre emlé
kezetére rendezett együttes diszgyülésére irta és 

felolvasta Pogány Albert.
Mélyen tisztelt közönség!

Száz év fátyolos messzeségéből, mint Fá- 
rosz villan elénk Madách Imre alakja.

Amikor a nevét kimondom, valahogy elém 
lendül egy nemes, sápadt-finom, tudatos aka
rásba feszülő homlok, egy komoly, szomorú 
tépelődések és egy elsuhanó élet fájó viharzá
sában nagyságosán emberivé melegülő szem, 
amelynek tükrében lelki küzdelmek és ön- 
kinzó tépelődések, az emberi akarásokat kö
rülölelő szeretet és keserű, ábrándokatvesztő 
kiábrándulások remegnek. Méltán róhajtjuk 
reá a riedli szót: „Madách az elveszett iliu- 
siók költője, költészetének alaphangja az illu- 
sió és a kiábrándulás érzete.“

Magánosán halad kálváriás életutján s el
mondhatná a mánknak egyik legnagyobb Vá- 
teszével: „vagyok fenség, észákfok, titok, ide- 
genség, lidérces messze fény.“

A magány érleli férfivá s később a csaló

bőven ontja. Ez kell a népeknek nem pedig 
a gyilkos háborúk.

Béke van, de azért sehol sincs nyugalom, 
megelégedés s az emberi csúnya szenvedé
lyek magasra csapó lángjainál ott látjuk az 
emberiség nyugalmának „mindenkori meg 
rontóit“: az aranyért sóvárgó kalmár lelkű 
emberbőibe bujt hiénákat. (És hány ilyen kis 
hiéna csatangol közöltünk is I)

Az emberiség lépcsőzetes fejlődése — úgy 
látszik — mindig embervér árán történik s 
ha a háborúban elpusztult 15 millió ember
társunkra gondolunk, akkor önkéntelenül is 
kérdezzük: nem volt elég ennyi emberélet 
pusztulása a fejlődés biztositására ?

Béke van, de azért az emberi szenvedé
lyek máglya-tüzében uj emberölő fegyvere
ket kovácsolnak. Az ádáz gazdasági harcok, 
az uj eszmék, világnézletek harcai olyan jel
leget öltöttek, amely a „kirobbanás" magvát 
hordja magában. Addig míg a jobb, embe
ribb belátás nem kérte felül elmondhatjuk, 
hogy: dühöng a béke.

Ifj. Szántó Károly.

A tűzoltás ‘kérdése.
— Kérdések, melyekre ax illetéke

sek feleletét várja a lakosság. 1. Van-e 
tényleg — és nemcsak papiroson — 
tűzoltóságunk ? 2. Ha van, tűz esetén 
funkcióképes-e ? 3. Ha igen, van-e 
mivel oltani a tüzet úgy, hogy a sxe- 
relékek, felszerelések hiányossága 
miatt ax oltás és mentés körül sem
miféle emberileg elképzelhető mulasz
tás ne történhessék ?

dás látnokká. De ebben a magányban saját 
lelkének kinzó árnyai veszik korül; ezek el
len harcolja meg szent, nagy harcát s e küz
delemből, mint viharos felhőből a villám, 
pattan ki nagy müve, az „Ember tragédiája.“

Érzékeny lelke folytonos csalódásokon megy 
keresztül, elfordul a tegnaptól, a régi akará
soktól s egészen magába mélyed. Valahogy 
bizonyságként döbben föl lelkében, hogy vég
zete betelt, leszámol a volt-álmokkal s ma- 
gábamélyedésének tisztító füzében világnéz
ete megállapodik. Lelkiélményei, emlékei in
dítják ezután is elmélkedésre, de már elju
tott a magátmegtalálásig, érzékenysége most 
minden megnyilatkozásban önmagára ismer. 
Ö, titkot-kereső atomja a nagy Egésznek, már 
egynek érzi magát az egész emberiséggel, 
egyéni sorsában az örök Ember végzetét 
vizsgálja, örök Titkokra, a nagy Okra feszül 
kutató szeme.

Lelkére saját életének volt-akarásai sajdul- 
nak, majd az örök emberi akarások, évezre
des emberi vágyak ködlenek föl lelkében s 
elmereng önmaga enyésztén, nagy emberek 
s az egész emberiség hiú küzdelmein.

És mind követelőbben zendül meg lelké
ben az az érzés, hogy az egyes ember élete

Felelet egyik illetékestől: Ad. l.Van, tény
leg. Ad. 2. Igen, funkcióképes. Ad. 3. Sze
relékek legjobb karban. De kevés és rossz 
csővezeték van, amely — Isten ments — tűz 
esetén rendkívül hátráltatja az eredményes 
tűzoltást s nagy katasztrófának lehet okozója, 
melyért a felelőséget már most elhárítják ma
gukról azon önzetlenül dolgozó tűzoltók, akik 
minden tűzesetnél rendesen ott vannak. Nin
csen mundér és polgártársaink nem kíván
hatják, hogy 1 — 1 tüzeset alkalmával 2—3 
ezer leues ruházatunkat tegyük tönkre. Ez 
több volna, mint amit egy önzetlen tűzoltó
tól kívánni lehet. Faragó Endre tűzoltó fő
parancsnok.

** *
Auf die Anfrage in ihrem Blatte No. 27. 

v. 15—VII. a. c. fühle ich mich berufen Ih
nen folgendes zu antworten:

Ad. 1. Wir haben wohl 50 tatkräftige junge 
Handwerker, welche sich mit Leib und Seele 
der Feuerwehr widmen wollen, im Brandfalle - 
auch ihr Möglichstes tun, wir haben auch 
eine Anzahl Requisiten, aber eine Feuerwehr 
haben wir nicht.
. Eine Feuerwehr muss in erster Linie aus
gerüstet sein, damit der Wehrmann in die 
Gefahrenzonne eindringen kann ohne dabei 
sein Leben und seine Gesundheit zu gefährden.

Unsere Feuerwehr hat Musikinstrumente, 
auf welchen nicht geblasen wird, aber Sig
nalhörner, Mundschwämme, Gurten, Helme 
Leinen, Monturen, Tragbare und Sanitäts
kasten hat sie nicht.

Sollten bei einem Brande Menschenleben 
in Gefahr sein, so ist der Feuerwehr die Ret
tungsarbeit nur bei Preisgabe des Lebes ih
rer Mannschaften möglich zu versuchen, weil 

voltaképen az egész emberiség élete, hogy a 
világtörténelem zajlik újból minden egyes 
ember életében. „Az idők teljessége van jelen 
minden múló pillanatban“, egyetlen örök láng 
lobban újból minden emberampolnában.

„Az emberi nem egységének elve“ ez, túl 
időn, téren és minden korlátokon.

Voltaképen minden emberi élet Kezdet és 
Vég, kezdete és vége a világtörténelemnek. 
Ez a tudat azonban csak kiváltságos szelle
mek tulajdona. Palágyi Menyhért Írja: „Ma
dách e tudatát egy bölcselmi szellemű mű
vészi alkotásban juttatja kifejezésre és mert 
a saját életét úgy fogja föl, mint az egész 
világ történetét, hát kiveti életét a világtörté
nelembe és egy sajátszerü, kettős értelmű 
allegorikus drámát alkot, melyben saját éle
tével allegorizálja a világtörténelmet és for
dítva, a világtörténelemmel saját életét.*

Az egyén és emberiség sorsát általában 
egynek érzi s az egyik értelmét a másik fedi 
fel előtte. Az emberiséget mint egy hosszu- 
életü egyént fogja fel, ki különböző korok
ban, különböző jelmezt vesz magára, de azért 
az örök egy-láng az.

Az ember élete örökös küzdelemből és 
csalódásból áll, de ez nem töri meg, ma- 
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keinerlei technische Ausrüstungen vorhanden 
sind.

Eine Feueiwehr kann nur Hilfe bringen, 
wenn sie für den Brandfall mit Requisiten 
und allen technischen Erfordernissen ausge
rüstet ist.

Ad. 2. Die vorhandenen Pumpen sind voll
kommen in Stand, Schläuche viel zu wenig 
und schlecht.

Einem Brande am Hauptplatze steht die 
Feuerwehr wirkungslos gegenüber, weil man
gels der Schläuche höchstens eine Schlauch
leitung vom Bach gelegt werden kann, was 
bei der Leistungsfähigkeit unserer Pumpen 
einer Wasserlieferung von 350—400 Liter 
Wasser in der Minute gleichkommt und voll
kommen ungenügend ist.

An Wasserzufuhrwägen sind 2 Stück vor
handen. Die städtischen Spritzwägen sind 
trotz Anlragstellung für eine eventuelle Was
serzufuhr im Brandfalle nicht armiert worden.

Dem Probleme eines artesischen Brunnen 
am Hauptplatze wird seitens der Behörde 
und der Bürger viel zu wenig Verständnis 
entgegengebracht und wird es erst einem 
Grossfeuer obliegen dieses Problem zu lösen.

An dieser Stelle muss es gesagt werden, 
dass das Kommando der Feuerwehr unter 
den obwaltenden Verhältnissen nicht im Stande 
ist die Veratwortung für einen durchzufüh
renden Feuerschutz zu übernehmen und hat 
aus diesem Grunde wiederholt um die Ruck
legung des Kommandos gebeten.

Es ist an den Bürgern und Einwohnern 
der Stadt sich nun endlich für das Wesen 
der Feuerwehr zu interessieren und beim Ma
gistrate die Durchführung eines ordentlichen 
Feuerschutzes zu verlangen.

Ich rate, das Tema in der Presse weiter 
aufzurollen, damit die Öffentlichkeil Gelegen
heit hat ihrer Meinung Ausdruck zu geben.

Eduard Speil, Subcommandant der Feuer
wehr.

** *
A tüzoltókérdés megoldása a szászvárosi 

összpolgárságnak — szegélynek, gazdagnak 
egyaránt — érdeke. Miért is kérem beirni b. 
lapjába, hogy a városnak kötelessége meg
felelő tűzoltásról gondoskodni. Mi, adózó 
polgárok sokan vagyunk olyanok, akik, ha 
tűzkár érne s a kár nagy része a tűzoltás 
silánysága miatt történnék, bepereinök a 

rad ereje és bizalma a további küzdelemre. 
„A folytonos bukás örök törekvéssel párosul, 
a történelem vigasztalan és vigasztaló egy
szerre“, írja Voinovich Géza.

Az „Ember tragédiája“ azt fejezi ki, hogy 
az ember és emberiség élete szakadatlan küz
delemben emésztődik fel s ennek a küzde
lemnek jutalma az emberiségre nézve az elő
relendülés, az egyesre nézve pedig a szere
lem, s családi boldogság és az önérzet. A 
véges ember részese a Végtelennek, benne 
folytatódik az ős Ok. Lelkében zendülő kö
vetelő érzés ösztönzi előre: az égi kegyelem 
s az öröklét hajol küzdelmei fölé.

Madách, hogy ezt a bölcselmi meglátását 
testté érzékithesse, — érezve homlokán az 
elhivatás sugarát, — formába öntötte halha
tatlan remekét, az „Ember tragédiáját“. Ma- 
dáchra nézve valóságos katharzis volt az al
kotás láza, ebben izmosodott meg hite, eb
ben keményedett meg gerince, hogy végül a 
„küzdj és bízva bizzálban“ szökkenjen csúcsba 
egész élete.

Alexander Bernát Írja: „Magán tanulta az 
ember mivoltát, de jó példány volt e célra, 
igaz és igazi ember, erős szellem, ki magán 
át az embert, az emberiség történeti fejlődé-

rost kártérítésért, mert nem azért kerül a vá- I 
ros adminisztrálása circa 600—650 ezer leube ; 
évenként, hogy a város lakosságának élete, 
vagyona a „vörös kakas“ pusztításainak mar
taléka lehessen. Tűzoltó adókat is fizettünk, 
fizetünk, ergó kell hogy jól felszerelt, jól mű
ködő tűzoltóságunk legyen. Ez ügyben a 
prefektushoz és a minisztériumhoz küldött
séget fogunk meneszteni, mert ez a „nem
törődömség“ már életünkbe, vagyonúnkba 
vág. Több adózó polgár.

Dr. Kristóf György egyetemi tanár 
búcsúbankettje.

A helybeli ref. Kűn-kollégium elöljárósá
gának, tanár- és tanitókarának tagjai julius 
hó 31-én este 9 órako'r a konviktus helyisé
gében szükebh körű bankettre jöttek össze 
azon alkalomból, hogy dr. Kristóf György, 
a Kún-kollegiumnak 20 év óta tanára az in
tézettől végleg megválik s uj, diszes állására, 
a kolozsvári román tud. egyetem magyar iro
dalmi tanszékére távozik. A családias ünne
pélyen a kollégiumi elöljárók, tanárok és ta
nítók, a távozónak annyi idő óta munkatár
sai és barátai, teljes számmal megjelentek s 
melegen ünnepelték dr. Kristóf Györgyöt, a 
jeles tanárt, a nagytudományu tudóst s fá
radhatatlan közéleti férfiút.

A felköszöntők sorát Cs. Lázár László koll. 
főgondnok nyitotta meg, ki az elöljáróság 
nevében búcsúztatta el, találóan fejezvén ki 
egyfelől a fájdalmat, melyet ily kiváló fér
fiúnak a távozása mindenkiben kivált, más
felől azt a jóleső érzést, hogy dr. Kristóf el
érte azt a legmagasabbat, ami pályáján el
érhető, s ha szükebb köre elvesziti is, viszont 
megnyeri őt a romániai egész magyarság, a 
magyar tudományosság, a magyar műveltség. 
Azután sorban meleghangú felköszöntőkben 
búcsúztatták és ünnepelték: dr. Görög Fe
renc a tanár-kollégák nevében, Bodor János 
az egyháztanács és egyházközség nevében, 
Kovács Sándor vajdahunyadi lelkész az egy
házmegye, dr. Szőilősy János koll. gondnok 
a társadalom s a baráti kör nevében, Makkay 
Dániel a tanítók nevében, Csűrös Pál a tá
vozót mint boldog családapát ünnepelte, Botha 
Sándor bácsii lelkész az egyházmegye pap
ságának jókivánatait tolmácsolta. Dr. Kristóf 

vá-1 György kétszer is felszólalt, hálásan köszön-

sét értette meg. Nagyon szubjektív a mü s 
mégis, irodalmunkban egyike a legobjektiveb- 
beknek. Egy kiváló lélek önvallomása, typi- 
kussá egyetemesitve.“

Igen, a mü szubjektív ; hiszen Ádám maga 
az örök Szépért, az örök Szentért hevülő... 
folyton kiábránduló,... de ismét uj célok felé 
lendülő Madách. Nem is lehet ez máskép, hi
szen a szubjektivizmusnak egy ilyen hatalmas 
alkotásnál nyílik igazán tere. Egy ilyen, szo- 
inoruan-emberi látásokat elénk döbbentő pró
féciába sírja bele egy-egy Titán a maga tra
gikus, céltkereső, de célt sohasem találó örök 
kereséseit.

Ma már ki kételkednék abban, hogy Faust 
maga Goethe, Ahasvérus maga Quinet, Ham
let maga Shakespeare, Manfréd, Arnold, Kain 
maga Byron ?

Ádám, — Madáchon keresztül, — az örök 
Ember, a szépretörő, boldogság-után szaladó 
nyomorúságos ember, aki dacosan, harsány 
halalival veti bele magát a lét, a küzdelem 
tengerébe.

De a küzdelemben nem áll egyedül. Mint 
hófehér Lótuszvirág hajlik a küzdő szive fölé 
Éva, az örök Tisztaság, az örök Szépség, az 

örök Asszony.
(Folyt, köv.)

vén a meleg s szívből jövő ünneplést, ki
emelte tanári működésének vezérlő motívu
mait: hivatásának s az ifjúságnak szeretetét, 
s ragyogó szellemmel reflektált minden egyes 
felszólaló üdvözlésére. A meleg családias ün
neplésnek az éj késő órái vetettek véget.

A Kún-kollegium bucsuünnepélyéhez csa
toljuk a városi és megyei közönség meleg 
búcsúszavait. Fájdalmas érzés, hogy dr. Kris
tóf György, kinek alkotó erejét és nemes tett
vágyát minden magyar intézmény hálásan 
érezte, körünkből végleg megválik. Távozása 
sok tekintetben pótolhatatlan veszteség. De 
fájdalmunkat elnyomja az az öröm, hogy oly 
diszes polcra, az erdélyi magyar tudomá
nyosság első helyére hivatott el, hol istenadta 
nagy tehetségét és széles tudományát az egész 
magyarság javára gyümölcsöztetheti. Legyen 
ő uj állásának is disze, az erdélyi magyar 
tudományosságnak pedig első reprezentánsa 
és büszkesége. Dr. Nagy Sándor.

Színház.
Az „Erdélyi Zsidó Szinház“ múlt hó 30, 

31 és f. hó 1-én a Centrál szinházi termé
ben előadást tartott. Szinre kerültek: „Dér 
Jeschive Bocher“ c. 5 felv. életkép, „Dér 
Idiot“ c. 4 felv. dráma és végül „Die Weise 
Sklavin“ c. 4 felv. dráma.

A társulat elsőrendű s úgy Stramer igaz
gató, mint a többi szereplők művészetük leg
javát mutatták be. A zsargont sokan nem 
értették meg teljesen, de ezt a hiányt bőven 
pótolta az a kitűnő játszás, alakítás, amit a 
nagy rutinnal biró művészek óriási siker
rel produkáltak. Különösen kivált Stramer 
igazgató, Stramerné, Rabinovitz és neje, Blind 
Aranka. Jók voltak Stein, Timis és Wieder. 
Az énekszámok szintén precízek voltak s 
nagy hatást értek el. A helybeli zsidóságon 
kívül mások is megtekintették az elődaáso- 
kat, amelyek a fővárosi szinpadok nivóján 
állottak. Minden este viharos taps jutalmazta 
a színművészek tökéletes játékát. A társulat 
innen Gyulafehérvárra, s később Marosvá
sárhelyre megy, de az igazgató kilátásba he
lyezte, hogy még visszatér Szászvárosra, mi
kor is uj műsorral fog kedveskedni a közön
ségnek.

A koldus fiú imája.
Isten I Te hatalmas mindenki Istene 
Hozzád szói szerény imám.
Nem is imádni csak beszélni kellene 
Veled, mintha volnál az anyám.

Most, hogy minden oly csendes
A takaróm magamra huzom,
Oly jó s meleg, csak szivem verdes 
Mint siró hang a hegedű húron.

Mondd Isten 1 mit érteni nem tudok
Miért van szegény, és miért vannak gazdagok 
Ha egyformán születtünk én miért koldulok 
És miért gazdag az, ki érte nem dolgozott 1

Emberek nyomorát tűrni hogy tudod
Te, ki látsz minden vérző sebet,
Azt mondják te vagy ki az éltet adod
Hát nekem miért nem adtál ép kezet I

Ezért vagyok koldus, nyomorult, szegény 
Ha ép kezem volna, hogy dolgoznék,
Nem kéne fáznom az utca kövén
Isteni miért vagyok nyomorék.

Isten I .te hatalmas mindenki Istene 
Elmondtam néked szerény imám, 
Tudom, hogy imádni nem igy kellene,
De engem nem tanított az anyám.

¿kntoi Béla.
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NAPI HÍREK.
— A petrozsényi járást átcsatolják a 

a Regáthoz? A lapok a megyei lakosságot 
fontosán érintő hirt közölnek: a petrozsényi 
járást kiszakítják Hunyadvármegyéből s a Re
gáthoz csatolják. Ha ez a hir valónak bizo
nyul, akkor Hunyadvármegye nemcsak terü
letileg fog megcsonkulni s kisebb lenni, ha
nem közgazdasági élete is óriási csorbát fog 
szenvedni s eltekintve a közigazgatás nehéz
ségeitől, a2 átcsatolandó lakosság attól, 
hogy minden átmenet nélkül általa nem is
mert uj törvények és jogszokások alá kerül, 
sok zaklatásnak lenne kitéve. A megye la
kossága illetékes helyen mindenesetre tilta
kozni fog az átcsatolás ellen. Nincs kizárva 
azonban, hogy e hir is csak egy nyári hír
lapi kacsa.

— Eljegyzés. Somogyi Dezső a napok
ban tartotta eljegyzését Soucup Micike urle- 
ánnyal.

— A volt dévai kath. reáliskola taná
rainak sorsa. A „Hunyadvármegye“ Írja : 
Mint köztudomású, a dévai kath. reáliskola 
működését f. évi julius hó 1-vel megszüntet
ték. Az iskolamegszüntetéssel kapcsolatosan 
a tanári kar jövőjét illetőleg semmiféle intéz
kedés eddig nem történt s több, mint való
színű, hogy nem is fog történni, úgy, hogy 
a tanári kar e tekintetben teljesen magára 
van hagyatva s az elkeseredés oly nagy, hogy 
közülök többen elhatározták, hogy végleg 
szakitanak a tanári pályával és más téren pró
bálják existenciájukat biztositani.

— Halálozás. Kováltsik József piskitelepi 
kereskedő 63 éves korában m. hó 20-án Pis- 
kin elhunyt. Temetése 22-én volt nagy rész
vét mellett.

— Egy érdekes kisérlet. Mig folyik a 
vita évtizedek óta eredménytelenül, hogy ho
gyan lehetne városunk felső részének vizmi- 
zériáján segíteni, addig városunk egyik pol
gára a maga kockázatával egy úttörő kísér
letre határozta el magát, amely talán e nehéz 
problémát a köz javára is megoldásra fogja 
juttatni. Rápolthy Béla terménykereskedő t. i. 
megtette az előkészületeket arra, hogy az ősz 
folyamán főtéri házának udvarán saját költsé
gén egy próbafúrást végeztessen, vájjon nem 
lehetne-e onnan ártézi-vizet nyerni, geológu
sok már rég mondják, hogy az ártézi-viz it
ten nem fekszik mélyen s ez utón a legköny- 
nyebben lehetne e városrész vizmizériáján se
gíteni, esetleg értékes ásványvizet nyerni. A 
kisérlet annál inkább megérdemli a fáradsá
got, mert mai napság egy 10-12 méter mély 
jól épített és fölszerelt közönséges kút is tiz- 
ezerekbe kerül, ennél többet pedig kedvező 
esetben egy ártézi-kutért sem igen kell áldozni. 
Ha a kisérlet sikerülne, ezzel, tekintve, hogy 
az egész felső városrészről és sétatérről van 
szó és a jó példának bizonyára követői akad
nának, városunknak egyik fontos egészségü
gyi, tűzrendészed és eszthétikai kérdése nyerne 
megoldást.

— Szénszállitó autójárat Hondol és 
Vajdatiunyad között. A vajdahunyadi vas
gyár acélgyártást céljaira szükséges faszenet 
a hondoli faszéngyártó telepről eddig behoz
ták a dévai vasútállomásra, ahonnan vasúti 
kocsikban szállították a szénmennyiséget a 
gyárhoz. Tekintettel arra, hogy ez a szállítás 
körülményes és lassú volt s igy nem elégí
tette ki a gyár szükségletét, a napokban szén
szállitó autójáratot létesítenek Hondol és Vaj- 
dahunyad között, amely circa két waggon 
szenet tud szállítani a gyárnak, amely meny- 
nyiség, amint értesültünk teljesen megfelel a 
gyár acélgyártási szükségletének.

ERZSÉBET MOZI
a „TRANSSYLVANIA“-ban.

Nla vasárnap, aug. hó 5-én 
délután 5 és este 9 órakori 

Sarolta az édes testvér.
Vígjáték 1 felvonásban.

aGGLEGÉNYEK 
CLUBJA 

■r a „Sing-fB“ Variak titlja.
Szenzációs dráma. Richard Oswald film.

Záradékul rr

egy vígjátékban 0

— Halálozás. A kérlelhetetlen halál újra 
gyászba boritott egy csalábot: Fabini Gyula 
főkönyvelő, városunk szülöttje, m. hó 10-én 
Budapesten 48 éves korában meghalt. Édes
anyján, nején és hat testvérén kivül kiterjedt 
rokonság gyászolja az elhunytat. Temetése 
Budapesten ment végbe m. hó 11-én.

— Irodalmi hir. Gyarmati Ferenc „Mu
zsika“ c. könyve megjelent. A csinos kiállí
tású könyv ára 10 leu. A kötetből 25 dísz
példány is készült gyönyörű vászonkötésben 
aranybetüs felirással, az ára példányonként 
30 leu. Megrendelhető Déván a szerzőnél 
vagy Hirsch Adolf könyvkereskedésében.

— Az idegen forgalom emelésének 
érdekében. Az elmúlt hét egyik napján újra 
„élvezhette“ a közönség a pöcegödröknek 
Szászvároson évtizedek óta divó takarítási 
módja folytán keletkező „gyönyöröket“. A 
Vásár-utca egyik házából vonult ki s be a 
sintér had díszes hordóival, terjesztvén óriási 
bűzt. A forró nap hűvös estéjén sokan sé
tálgattak még a forgalmas utcán s az éjjeli 
vonathoz is sokan siettek a Centrál előtt vá
rakozó omnibuszhoz, kocsikhoz s igy szá
mosán vettek tudomást látó és szagló érzé
kükkel arról, hogy a több milliót érő va
gyonnal bíró város megtűri, hogy a sintér 
urak rozoga fahordói végig öntözzék undo
rító tartalmukkal a város utcáit, terjesztvén 
veszélyes bacillusokat és orrcsavaró bűzt. 
Meddig fog ez még igy tartani?!

— „DAC“. Ez a három betű azt jelenti, 
hogy: „Dévai Agglegények Clubja“. Igen, 
mert Déván ilyen club is van, amely amei- 
ameilett, hogy tagjainak kellemes szórakozást 
nyújt s kárpótolja őket a házasélet elmaradt 
örömeiért, jótékonyságot is gyakorol. Össze
jöveteleket, mulatságokat rendez s újabban 
is f. év augusztus 4-ikén táncestélyt rende
zett. Mondanunk sem kell, hogy nagyon lá
togatottak ezek az összejövetelek, mulatságok. 
A „DAC“ úgy látszik dacol az anyakönyvi 
hivatalok ünnepélyességével. A club egyik 
elnöke Aniony Sándor a Dévai Takarékpénz
tár főusztviseiője, néhai Antony Sándor hely
beli mérnök fia. Mint városunk szülöttjétől 
elvárjuk, hogy szervezze meg a „SzAC“-ot 
is, mert Szászvároson is nagy számban él
nek az agglegények, akiknek rideg szive éven
ként legalább is egyszer — karácsony esté
jén — szintén egy furcsa érzéssel telik meg, 
amely a hátuk mögött hagyott évek sokjain 

visszaröpíti őket a családi körbe, a boldog 
gyermekkor karácsonyfájához. Ilyenkor el- és 
meglágyul az agglegény szive s érzi hiányát 
valaminek, de azért tovább dacol. Amint a 
rossz nyelvek beszélik a „DAC“ tagok egyik
másika a rendezett mulatságok alkalmával 
„tüzet“fogott, mert a füstös képű cigányprí
más nem győzi eléggé ezeknek a fülébe 
huzni, hogy: Nekem olyan asszony kell... A 
keményen dacolók nótája még mindig a „Nem 
házasodom meg soha.“ A már „tüzet“ fogott 
szivek, úgy látszik, még a nótákban is con- 
cessiókat tesznek. A „DAC“-val és a meg
alakítandó „SzAC“-val még foglalkozni fo
gunk !

— Aki belefáradt az élet küzdelmébe. 
Hirsch Mór helybeli kárpitos-mester a napok
ban öngyilkossá lett. A derék és szorgalmas 
nőtlen iparos más városban lakó anyján, nő
vérén kivül még öt kiskorú unokaöccsét, illetve 
húgát tartotta fenn. Szorgalmassága dacára 
sem birt megbirkózni az élettel s e feletti el
keseredésében a sétatér felé vezető országú
ton levő műhelyében felakasztotta magát. A 
nála lakó 13 éves unokahuga vette először 
észre, hogy nagybátyja öngyilkossá lett. A 
helyszinen gyorsan megjelent orvos már csak 
a beállott halált konstatálhatta. Temetése az 
izr. vallás szertartása szerint nagy részvét 
mellett ment végbe.

— A magyar népszámlálás eredménye. 
Budapestről jelentik: A legutóbb megtartott 
népszámlálás eredményét hivatalosan közzé
tették. Eszerint a mai Magyarország területe 
92.916 négyzetkilométer és összesen 7,980.143 
lakosa van. Ezek közül 3,870.904 férfi, 
4,147.053 pedig nő. Nemzetiség szerint 
7,147.053 magyar, 833.090 egyéb nemzetiségű. 
A nemzetiségek közül 551.711 német, 141.882 
szlovák, 36.000 horvát, 23.000 román 22.000 
bunyevác és sokác, 17.000 szerb, a többi pe
dig egyéb nemzetiségű. Vallás szerint a la
kosság a következőképpen oszlik meg: 
5,096.729 római katholikus, 175.246 gör. kat- 
holikus, 1,670.144 református, 497.012 evan
gélikus, 50.990 görög keleti, 6.224 unitárius 
és 473.310 zsidó. A többi vagy más vallásu, 
vagy felekezetnélküli. A kommün bukása óta 
16.000 zsidó keresztelkedett ki.

— A reuma (köszvény) olcsó gyógy
módja. A „Magyar Nép* írja: A világhá
ború rossz emlékei közül talán a leggyako
ribbak egyike a reuma, vagy köszvény. Száz
ezrek hozták magukkal ezt a bajt, mely néha 
keserves fájdalmak mellett ágyba is dönti a 
beteget. A méhészek régóta ajánlják ez ellen 
a méhcsipést, mely a fájdalmat lényegesen 
enyhiti, sőt néha teljesen meg is szünteti. A 
méhcsipés hangyasavat visz be az emberi 
testbe, melynek gyógyító hatása van. Két hét
tel ezelőtt egyik barátom állított be irodámba 
(nevét kívánatra bárkivel szívesen közlöm), 
ki az egyik karját napok óta nem tudta moz
gatni reumás fájdalmai miatt. A fájós karra 
6 mésszurást alkalmaztunk oly módon, hogy 
a méheket csipesszel megfogva a csupasz 
karra helyeztük. A kar másnap már használ
ható volt s harmadnapra minden fájdalom 
kimaradt. Egy másik esetben a reuma a la
pockában jelentkezett s három méhcsipés után 
félóra múlva kimaradt. (E beteg neve nem 
htok.) Aki méhekkel nem rendelkezik, siker
rel alkalmazhatja — szintén hangyasav tar
talmánál fogva — a csalánt. A fájós testrész 
több nap egymásután csalánnal verendő meg. 
Az bizonyos, hogy mind a két gyógymód 
kellemetlen, de aki csak három napig is 
érezte a reuma hasogató fájdalmát, nem fog 
visszariadni sem az egyik, sem a másik gyógy
szer alkalmazásától. N. E.
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— Hirdetmény. A szászvárosi rom. kir. 
adóhivatal ezúton is a közönség tudomására 
hozza, hogy az 1923. julius havi fényüzési 
adó a következő sorrendben fizetendő: 1923. 
aug. 6-án azok, kiknek családi nevük A, B. 
betűvel kezdődik, 7-én C. D. E. 8 án F, G, 
H, 9-én 1, K, L, 13-án M, N, 0, 14 én P, 
R, S, 15-én T, U, V, Z. Az alkalmazottak 
utáni 4 százalékos jövedelmi adó aug. 10 ig 
fizetendő.

KÖZGAZDASÁG.
Köxgyülés. Lapunk kiadója, a „Szász

városi könyvnyomda Rt.“, melynek nyomdá
ján kívül könyv- és papirkereskedése is van, 
m. hó 29-én tartotta XXI ik évi rendes köz 
gyűlését dr. Szőllősy János ügyvéd, ügyve
zető igazgató elnöklete alatt. Az 1922. jul. 
l-lől 1923. jul. 1-ig szóló üzleti évről kia
dott zárszámadások a következőkben tünte
tik fel a részvénytársaság tevékenységét: Mér
leg. Vagyon: 16546 78 leu, la felszerelés 60 
leu, üzleti felszerelés 750 leu, gépek 800 jeu, 
betűk 5200 leu, áru 339879 leu, adósok 
48852'29 leu. Terhek: Alaptőke 25000 leu, 
tartalékalap 27999 07 leu, hitelezők 332789 
leu, nyereség 26300. A Nyereség és Veszte- 
ség-szla. Jövedelmek: Áru szia 166104'27* 
nyomtatási dijakban 115637 leu, hirdetésekben 
12438 35 leu, előfizetési dijakban 17252 80 
leu. Kiadások (költségek). Leírásokra (fa fel
szerelés 20 leu, gépekből 200 leu, betűkből 
300, üzleti felszer. 250)=770 leu. Salarti 
163049 02 leu, cheltueli 121313 leu 35 bán. 
Tiszta nyereség 26300 leu.

Amint ebből látható, a 25.000 leu alap-, és 
circa 28.000 leu tartaléktőke eléggé szép ho- 
zadékot adott, hiszen a vállalat évi nyeresége 
— amint az eredmény-számlából látható — 
horribilis költségekbe került. És pedig fizeté
sekben 163.04 02 leu, (salarii = igazgató és 
alkalmazottak (papirüzietben 5, nyomdában 4.) 
fizetései) és költségekben (cheltueli—olyan üz
leti költségek, kiadások, amelyeket az üzlet vi
tele megkívánt, de amelyek nem térülnek meg) 
121.313'35 leu. Ahoz tehát, hogy a nyomda 
részvénytársaság 26.300 leu tiszta jövedelmet 
produkáljon, 284.359 37 leunyi rezsire volt 
szükség. Majdnem félannyira, mint amennyibe 
városunk adminisztrációja kerül.

A közgyűlés a kinyomatott zárszámadáso
kat jóváhagyta s a nyereség mikénti felosztá
sára vonatkozó igazgatósági javaslatot elfo
gadta. Ezután megejtetek hat igazgatósági és 
négy felügyelő-bizottsági tagnak három évre 
szóló megválasztása. Igazgatóság tagjai lettek: 
Elnök: Dr. Szőllősy János, tagok: Bocz Soma, 
Orbán Lajos, Nagy Ödön, Sebestyén Árpád 

»és (az eltávozott dr. Kristóf György helyett) 
dr. Balogh János. Felügyelő-bizottság a régi 
maradt. Elnök Barcsi Járjos, tagok Steiner 
Fülöp, Szász Károly, dr. Dózsa József.

A részvénytársaság osztalékul részvényen
ként 8 leüt fizet.

A közgyűlés a déli órákban ért véget s a 
megjelent részvényesek meleg óvációkban ré
szesítették az újonnan megválasztott igazga
tósági- és felügyelő-bizottsági tagokat.

Pályázati hirdetmény.
A ref. Kún-kollegium kórházánál 

megüresedvén a kórházi ápoló ál
lása, az ezen állást elnyerni kiváltók 
jelentkezzenek a Kún-kollegium igaz
gatóságánál.

Javadalmazás: lakás (1 szoba, 
konyha), fűtés, világítás és megegye
zés szerinti tiszteletdij. Kötelesség: 
a beteg tarfulók ápolása, felügyelete, 
élelmezése, melyért az ápoló külön 
megállapított napi élelmezési dijat kap 
minden beteg után. — A jelentkezés 
határideje: augusztus hó 27.
211-3 1 ref. HúR-hDllBQiim Elöljárósága.

Eladó ház és szántóföldek.
Cím: Zsoszán Miklós, Berényi-utca 
18-a. szám.

Eladó egy bőrfedeles luxus 
kocsi. Cím: C. Popescu Str. Sa- 
guna.
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cső cipő
kiárusítás!

Tanuló fiú Vajy leány 
a „Szászvárosi Könyvnyomda Rt.“ 

KöttyV és jtapirlfereslfedésélten 
és könyvnyomdájában 

azonnal felvétetik.

Férfi borjubőr 40-45 szám
Fin „ 36-39 „
» » , 31-35 „

Gyermek „ 28-30 „
Női kivágott fekete vászon cipő 
» » fehár „ n

Tisztelettel:

250-300 Len ■
200-230
160
130
180
150-180

n •

» 2
» ♦

NAGY ISTVÁN j
c cipész, Szászváros, Klastrom-u. 3 3 
£ (a róm. kath. templommal szemben), j

uI

Lorenz István Utóda

BBECKXTER MIHÁLY
szappan és gyertya-gyára Szászváros.

Alapittatott 1880. Sürgönyeim: Szappangyár. Telefonszám 18.

Ajánl kereskedők részére: I-a takarék szinszappant, min
denféle toilette-szappant, Díva és Péri stearin-gyertyát, mosó
port, kristály- és maró-szódát.

Gyógyszertárak részére i Káli-, gyógy-, pipere- és állat
mosó szappanokat.

Borbélyok részére s Kiváló minőségű T e n e 11 a borotváló 
szappant.

Nagyban és kicsinyben!
Olcsó árak! Pontos kiszolgálás!

rl 254 7-15
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Ritka alkalom! Szép valódi per
zsa-szőnyeg és eredeti olaj
festmények olcsón eladók. Alsó-1 
major-utca 1. sz. a. sarokház. 201-3!

---------------------------------------------------------------------------------------------- i

1 *| Dr. Seidner S. fogorvos | 
f Szászváros, |
| Városház-tér (Rob-féle üzlet felett) |
| Rendel naponta d. e. 9-1Z, d. u. Z-5 óráig, f
1 7 5-12 t

I

Lőwy Sándor versenyáruháza
Petro^eni-ben

tudatja a nagyérdemű közönséggel, hogy tel
jesen újonnan átalakitott áruházában az idény 
előrehaladta miatt az összes nyári cikkekből 

két héten át mélyen leszállított 
árnltnn kiárusítást tart.

Tekintettel e ritka alkalmi vételekre, felhívom a 
nagyérdemű közönséget a tömeges vásárlásra.

Kiváló tisztelettel:

Lőwy Sándor Versenyárttháza petrozséuy.
134 30—52

Nyomatott a Szászvárosi Könyvnyomda Részvénytársaság gyorssaitóián *323.
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