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Meghalt a király.
A sinajai örökzöld fenyők között, a 

Kárpátok aljában a Mors Imperator 
kopogtatott, s a földi Király, emberi 
sorsában való mély megnyugvással le
hunyta örökre fáradt szemét.

Királyi korona ragyogott fején s ki
rályi tettek jelezték élete útját. Idegen 
földből átplántált Tölgy volt s kitép- 
hetetlen gyökereket eresztett országa 
földjébe.

A román királyok acélkoronájába 
beillesztette a legszebb drágakövet: 
Erdélyt, s megszerezte magának népe 
szeretetét.

Királyi ravatalánál népének milliói 
térdeinek s őszinte szeretettel siratják 
benne az Embert.

Sokat tett, sokat fáradt, sokat alko
tott és sokat szenvedett.

Tettei királyiak voltak, élete emberi.
Ö, a sokat szenvedett ember meg

érezte és megértette a mi szenvedé
seinket s nem egyszer hallottuk Tőle 
a szív szavát, melyet Benne az ural
kodói palást súlyos aranyszövete sem 
tudott elfojtani.

Egy forrón érző ember halt meg a 
sinajai magas hegyek közötti koronás 
kastélyban, Aki legelső volt közöttünk 
és családfő a népe fölött. Nemcsak a 
korona fénye emelte a polgárok mil
liói fölé, hanem az a történelmi hiva
tás is, amit teljesen betöltött. A sors 
által Reá bízott nagy munkát befejezte 
s a testi fájdalmak s uralkodói fára-
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Pali harangja.
Sokszor eltűnődöm a világ felett. Mennyi 

mindenféle ember lakik szerteszét; vörös- 
bőrüek, feketék, sárgák, fehérek vegyest s 
mindenik lelkében talán egy-egy külön világ 
terjedez. Élünk, mozgunk a tengernyi soka- 
dalom nyüzsgésében, ragad a sors uj embe
rek, uj tájak közé s a lelkekben uj színeket 
hoznak a tűnő évek. Vajha a régiek elfa
kulnak-e ?

A nagy háborúban szerettem tanulmányozni 
az emberi szív rejtelmeit. A közös élet szen
vedéseiben kinyilt az érzés, mint éjjel az 
aloé-bokor. S nekem olybá tűnt sokszor, hogy 
az egyszerű lelkek virágzása a legcsodála
tosabb.

Cenzurat: de Liviu Herlea, Polițai.

dalmak után örök álmát alussza már.
A kegyeletes gyászba mélyedt or

szág csendjében az Ö szelleme körben 
jár, hogy nyugodt békét kérjen min
denkinek a számára az itt' maradt földi 
országban.

jFerdtnánd Ijiríly betegsége.
A nagy uralkodó legemberibb és leg

hősibb személyi kiválóságáról igazán 
csak akkor győződhetünk meg, ha ko
molyan átgondoljuk, hogy súlyos be
tegségében minő lelki nyugalommal, 
minő férfias magatartással szenvedte 
el a rettentő kórnak borzasztó kinjait 
s a gyógyithatlan betegséggel szemben 
álló tehetetlenség érzetének lelkére és 
kedélyvilágára nehezedő súlyát.

És mint ember a szenvedésekben 
bizonyult a legigazabb embernek. Úgy 
gondoljuk, hogy hozzánk, egyszerű kis 
existenciákhoz, a szenvedések és fáj
dalmak hermelin palástos embere áll 
a legközelebb, ki minden részvétünkre 
és szerető csodállatunkra érdemes, mert 
egyszerűen csak a kinok által gyötört 
test és lélek áll előttünk a maga hő
sies és hatalmas akaraterejével a 
megmásithatlan természeti hatalommal 
szemben.

Mi tudtuk, hogy a konszolidáció és 
magasabb államérdekek diktálta hiva
talos jelentések a kiráiy egészségi ál
lapotáról, nem szüntetik meg az „ember“ 
kinjait még akkor sem, ha általános

Palira gondolok, aki a tisztiszolga fontos 
hivatását töltötte be a személyein körül. Ebédet 
hozott, mosott rám, ha beteg voltam gondo
zott, veszély idején utánam bandukolt a cok- 
mókommal, s ha sötét és kinzó töprengés 
vett rajtam erőt, egy-egy jóizü mondásával 
felderitett. Szobalányom, betegápolóm, tár
salkodóm, belső inasom, hordárom és titká
rom volt ő egy személyben s ezerfejü fela
datát és állását kitűnő buzgalommal és szak- 
avatottsággal látta el. Az idő múltával bizal
mas levegőbe kerültem vele.

Egyszerű makói földmives gyerek volt a 
Pali. Világéletében a rögöt túrta a hazai ha
tárban s mint ő mondá, mielőtt a sors út
mutatása szerint hadrakelt, csak néző szem
pontjából ismerte a gőzösmasinát. Az iskolá
ban, hajdan idegen országokról, emberekről 

javulásról számolnak be — s most a 
nyilvánosságra kerülő fázisai után a 
rettenetes kórnak, arról győződünk meg, 
hogy igazi uralkodóhoz illő magatar
tással viselte a szörnyű fizikai fájdal
makat.

A baj 1926. év elején jelentkezett. 
Akkor aranyeres bántalmak ellen vé
geztek rajta fájdalmas műtétet. Majd 
ugyanez évben megint egy helytelen 
diagnózis folytán májbaj ellen kezel
tette magát Párisban és Vichyben. Or
vosai mindkét Ízben súlyosan tévedtek, 
mert a király gyógyithatlan rákbeteg
ségben sínylődött. A bukaresti udvari 
orvosok, Mamulea és Romalo vastag
bél rákos daganatot konstatáltak, amit 
a Párisból sürgősen lehívott Hartman 
professzor helyesnek talált. A király 
ekkor már a szó szoros értelmében 
nagyon sokat szenvedett, mert a rákos 
daganat csaknem teljesen elállta a vég
bél nyílást. A borzasztó kínokat a ki
rály fájdalomcsillapítók adagolása nél
kül' is hősiesen tűrte, pedig az ilyen 
altesti fájdalmak tudvalevőleg a leg- 
gyötrőbb fizikai kinok közé tartoznak. 
Hartman professzor műtétet ajánlott, 
de a rosszindulatú daganatot nem tá- 
volithatták el egészben és ennek kö
vetkeztében mesterséges végbelet ve
zettek ki az orvosok a hasfalon ke
resztül. Ide sem kell fantázia, hogy a 
király fájdalmait elképzelhessük. S még
is minden hiábavalónak bizonyult. Hi
ába próbálta meg Sluys belga rádio- 
logus saját módszere szerint a gyógyí
tást, mert állapota az utóbbi időben 
egyre rosszabbodott, de fájdalmakról a 

hallott valamit s most, hogy sorra elvetődött 
az oldalam mellett a szülőfalujától messzire, 
azt gondoltam, egyik ámulatból a másikba 
esik. Ám ő a bölcs ember egykedvűségével 
szemlélte az eseményeket.

A nagy tiroli hegyekre, miken még nyár 
derekán is ezüst hó didereg, csak az a meg
jegyzése volt, hogy: igen magos, Bécs váro
sában elárulta, hogy bolond sok ház került 
együvé s az emberek elveszik egymás léleg
zetvételét. Egyébként észrevette, hogy a dol
gok lényege mindenütt változatlan, mert jó 
lélek és veszekedős teremtés mindenütt akad 
s főleg a fehérnép seholsem idegengedik a 
tüzes csóktól. Igaz máskép, hogy a magyar 
lányok a leghuncutabbak.

Eme méltóságteljes közömbösségéből nem 
sikerült sohasem kirántanom a fiút. Arca 

Alapittatott 
1812-ben.
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halál sötét kapujában állva sem pa
naszkodott soha, pedig tudta, hogy 
nemsokára elsodródik a titokzatos fe
kete kapun.

A halált megelőző napokban sem
mit sem evett s testi ereje teljesen 
legyengült, ilyen állapotban már nem 
birkózhatott meg az elernyedt szerve
zet egy újabb hüléssel s az előidézett 
légzési zavorokkal.

Halála előtt kevéssel mondta e ret
tentő emberi szavakat: — „Sohasem 
hittem volna, hogy ilyen nehéz meg
halni.“

Milyen nehéz lehetett panasz nélkül, 
hősiesen ilyen nagy árat fizetni a ha
lálért?!

A régens tanács letette az 
Bnneptlyes esKHt.

Az alkotmánytörvény értelmében Ö 
felsége I. Mihály Románia uj királya 
kiskorúságának időtartama alatt tudva
levőleg a régens tanács fogja gyako
rolni a királyi hatalmat. Az alkotmány 
a régens tanácsot: Miklós királyi her
ceg, Mirón Christea patriarcha és Buz
dugan semmitőszéki elnök személyei
ből alkotott tanácsban állapította meg 
és Niculescu szenátus elnök a nemzet
gyűlés jelenlétében julius 20-án vette 
be a regenstanácstól az előirt formula 
szerint az esküt. Miklós herceg esküje 
volt első a sorrend szerint, ki meg
csókolva a Pimen metropolita által 
nyújtott keresztet és evangéliumot, a 
következő esküt mondta el:

„Hűséget esküszöm Őfelsége, Mihály 
királynak. Megesküszöm, hogy őrizni 
fogom az alkotmányt és a román nép 
törvényeit, hogy megőrizzük nemzeti 
jogait és területének sérthetlenségét.“

Miklós herceg eskütétele után a pat
riarcha és a semmitőszék elnöke ugyan
ezen esküt mondták el, melynek vé
geztével mindhárman aláírták az eskü
tétel jegyzőkönyvét. A nagyfontosságu 
közjogi aktust Őfelsége Mihály király 
zárta be azzal, hogy a Pimen metro
polita által átnyújtott keresztet megcsó
kolta és felvette a főpap ároni áldását. 
A nemzetgyűlés tagjai hatalmas óvá- 
ciókban üdvözölték a katonásan tisz
telgő királyt, kit édesanyja Elena ve
zetett fel a királyi emelvényre. A ré- 

mindig egy keleti bölcs tekintetére emlékezte
tett. Holott én egyik hangulatból a másikba 
keveredtem. Sokszor úgy éreztem magam a 
legényem mellett, mint a gyerek a felnöt ol
dalán, aki minden semmiségnek lelkendezik. 
Utoljára már az a gyanúm támadt, hogy a 
Palinak talántán nics is szive s a lelkében 
minden gondolat iránti érzék hiányzik.

Franciák földjére vetődtünk el. Távolabb 
voltunk hazulról, mint valaha, ámdé szabad
ságot kaptam s hazatértem. Aztán a szabad
ságnak is vége szakadt. Napokon át vágta
tott a gyorsvonat velünk ismét a front felé.

Alkonyra járt, amikor végre megérkeztünk 
a kölni pályaudvar hatalmas boltivü kupo
lája alá. Körülöttünk, mint az özönviz előtti 
szörnyetegek, dübörögtek a füstölgő, fújó 
óriás mozdonyok. Siettem ki a hosszú utazás 
után valami fogadó felé. És a pályaudvar 
előtt, közvetlenül előttünk magaslott az est
hajnal fényében, gigászi tornyaival fölsége- 

gens tanács eskü letétele után a nem
zetgyűlés a pátriarcha székesegyházába 
vonult, hol nagy segédlettel ünnepi 
istentiszteletet tartottak.

A régenségről az alkotmány 79-iki 
és 85-iki szakasza azt Írja elő, hogy 
a kiskorúság tartama alatt a gyámsági 
jogokat és ezzel együtt a királyi jo
gokat gyakorolja azzal a megszorítás
sal, hogy az alkotmányon semmiféle 
módosítást nem eszközölhet. Tehát az 
uj király nagykorúságáig sem a nem
zetgyűlés, sem a korona jogait gya
korló régens tanács a fennálló alkot
mányon nem változtathat.

A helybeli 92. gy. e. folyó hó 21-én 
d. e. 11 órakor tette le I. Mihály ki
rályra az esküt. Cornea ezredes ezred
parancsnok rövid beszédébe az elhunyt 
nagy király érdemeit méltatta, majd az 
egyes felekezetek papjai olvasták fel 
az eskümintát.

A városházáról.
Tudvalevő, hogy a város két kéménysep

rői kerülete közül egyik Láng János mester 
elhalálozása, másik a Gyenge Mihály mester 
lemondása következtében megüresedett. A ta
nács a napokban töltötte be mindkét meg
üresedett állást, úgy, hogy az első kerület
ben meghagyta az engedélyt az elhunyt Láng 
János özvegye kezében özvegyi jogon, mig 
a második kerületre vonatkozó engedélyt Báru 
József kapta, aki hosszabb ideig volt Láng 
Jánosnál alkalmazásban. Egyúttal a tanács 
úgy határozott, hogy tekintettel a nyári tüz- 
veszedelmes időre, az uj kéményseprő-mester 
a határozat jogerőre emelkedése előtt már 
megkezdhette működését.

Az iparosok régi sérelme a kontár iparo
sok garázdálkodása mely ellen eddig minden 
küzdelme hiába való volt, újabban aztán meg- 
tetéződött ebbeli baja azzal, hogy a helybeli 
művészeti és ipari iskola (Școală de arte și 
meserie) munkát vállal és végez dijazás mel
lett másoknak s igy megrendelőket von el 
az adókkal és egyéb életküzdelmekkel bőven 
megsanyargatott iparosoktól. Most a káros 
mesterek a tanácshoz fordultak panasszal ez 
ügyben, a tanács pedig a minisztériumhoz 
terjesztette fel a panaszt elintézés végett. Ipa
rosaink most a megszokott bizalommal néz
nek a jövőbe.

Az állati és emberi közegészség ügyét egy
aránt érdekli a tanács azon újabb intézke
dése, mely szerint a gyanús ebek megfigye
lése végett megfelelő ketreceket készittetett s 

sen, mint az emberi akaratvágy és hatalom, 
a kölni dóm félezeréves temploma. Megbü- 
völten néztem a tornyokat. A csúcsok már 
elvesztek a könnyű ködben. Mellettem szót
lanul állott a Pali fiú. Ebben a pillanatban 
megkondult fent, iszonyú fent, a dóm tor
nyában a harang. Mély zengő kongása be
töltötte a térséget és hullámozva járta be a 
paloták ódon fedelét. Évszázadok ereje, em
léke, letűnt világok regéje mennydörgött a 
tér felett.

Ide nézz I — kiáltottam elragadtatva — lá
tod fiam ezt a templomot, hallod ezt a ha
rangot ? Mit szólsz hozzá ?

A fiú elborongott és a levegőbe figyelt 
hosszasan. A melle megemelkedett. A sze
mében lobbant a tűz.

— Szebben szól a makói kis harang, — 
mondta ábrándosán és sziláján.

Csűrös Zoltán. 

igy lehetőve tette azt, hogy az értékes kutyák 
a lebunkozástól megmenekülve újra vissza
kerüljenek gazdájukhoz.

Az állami anyakönyvi hivataltól beszerzendő 
családi értesítők bélyegilletékét ujonann ren
dezte az állam. Ily értesítőkre a bennük fog
lalt bizonyított esetek száma szerint jő felra
gasztva, bélyeg és pedig 3 tételig, tételen- 
kint 10 lei, a hármat meghaladó tételek után 
esetenkint 5 lei.

A rom. kath. Népszövetség YII-ik 
kulturestélye.

Vasárnap, folyó hó 17-én a siker jegyében 
folyt le azon előadás, melynek minden egyes 
száma a vajdahunyadi Ferencrendi klerikusok 
kis csapatát dicséri.

Első számként „Óh Szent Ferenc“ kezdetű 
dalt adta elő a theologusok énekkara. A kar 
szabályos előadása nemcsak az énekesek ér
deme, hanem külön dicséretet érdemel kar
mesterük : Fr. Olasz Pacifik theologus.

Második szám Földes Zoltánnak „Hétszá- 
zados jel“ cimü költeménye volt, melyei Fr. 
Varga Ireneus adott elő hatásosan, mély át- 
érzéssel.

Harmadik számként Fr. Szőcs Dénes sza
valta el Várady Antal „Judás“ cimü melo
drámáját P. Bojáky Zsigmond kifogástalan 
harmónium kísérete mellett. A tehetséges sza
való sok megérdemelt tapsot aratott.

Ezt követte P. Vitéz Berard theologiai ta
nár, lelkiigazgató ur beszéde Assiszi Szent 
Ferencről. Az ünnepi szónok nem ismeretlen 
előttünk. Az idei misszió előadásokat ő tar
totta templomunkban, igaz, hogy akkor ki
csiny számú hallgatóság előtt, de most mint
egy elégtételül annál többen gyönyörködtek 
közvetlen, magas szárnyalásu, fordulatokban 
oly gazdag beszédében. Hallgatói ez alka
lommal igaz szeretettel és ragaszkodással 
adóztak a mély tudásu, emberi szivekhez ve
zető utat megtaláló lelkiatyának. Reméljük és 
hisszük, hogy még többször lesz alkalmunk 
tanitásával lelkünk kincseit gyarapítani.

Ötödik szám Fr. Varga Ireneusz művészi 
hegedüjátéka volt Fr. Olasz Pacifik harmo
nium kísérete mellett.

Hatodik számként Coppé-től „Az utolsó 
áldás“ cimü költeményt szavalta el Fr. Szőcs 
Dénes igazi művészettel, magával ragadva a 
hallgatóságot is abba a világba, ahol a tör
ténet lejátszódott.

Hetedik számként ismét Fr. Varga Ireneusz 
gyönyörködtette a közönséget hegedű-szóló
jával.

Végre következett az estély leghatásosabb 
száma: „A szent mise titkai“ misterium. — 
Elénk varázsolták szemléltető képekben a 
szent mise minden egyes részletét a lépcső
imától kezdve végig az utolsó áldásig. Ilyent 
még a szászvárosi közönség nem látott. Saj
náljuk, hogy a színpad olyan kicsi volt, hogy 
nem érvényesülhettek kellően hely és dísz
letek hiányában a darab fenségesen szép 
alapeszméjét megmagyarázó képek. A mise 
misteriumait a laikus hívők közül nem ismeri 
és érti meg mindenki s azért igen szeren
csés gondolat volt azt egy ilyen szemléltető 
előadással megvilágítani. Reméljük, hogy lesz 
még alkalmunk a theologusok kis csapatá
nak lelkes előadásában máskor is gyönyör
ködni. A misterium szereplői: Krisztus: Fr. 
Varga Ireneusz, Bölcs : Fr. Gáli Ferenc, Tu
datlan: Fr. Szőcs Dénes, Ádám: Fr. Tima 
Dániel, Keresztelő Szent Jámos: Fr. Láncz 
Jenő, János evangélista: Fr. Sebestyén Ben
jamin, Pál apostol : Fr. Lukács Teofil, Zsidó : 
Fr. Lullay Názár, Pogány : Fr. Beke Kázmér,
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kivétel nélkül mind dicséretet érdemelnek a 
hagyományokat teljesen és megértőén elénk 
táró előadásukért.

Műsoron kívüli számként a theologusok 
énekkara a Pápai Himnuszt énekelte el olasz 
nyelven. Az énekkar itt ismét bebizonyította, 
hogy kevés taggal is lehet művészit produ 
dukálni. Elismerés illeti úgy a vezetőt, mint 
az énekkar minden egyes tagját.

Nem mulaszthatjuk el itt megemlíteni, hogy 
az énekkar latin klasszikus énekekkel emelte 
a délelőtti szent mise fényét, a szent beszé
det pedig P. Vitéz Berard lelkiigazgató ur 
tartotta, felrázni igyekezve híveit közönyös
ségükből, megértetve velük, hogy mindnyá
jan a lelki élet mélyítésére kell törekedjenek, 
figyelmeztetve, hogy rövidebb-hosszabb földi 
élet után csak az emberszeretet, megértés, 
szivjóság, könyörületesség vezethetnek a vég
célhoz : az örökkévalóság útjára. M...a

A széKely-magyar zsidóK-
Az „Aradi Közlöny“-böl vettük át az alábbi cikket.

Két mokányképü, csontosarcu székely pa
raszt nyitott be ma délután szerkesztősé
günkbe. Hónuk alatt hosszú nyugtakönyv, 
szemükben kérés, szájukon betanult, kegyes 
szavak. Nagyon sok ilyen csizmás kéregető 
jár-kel az országban, valamennyien templomra, 
iskolára, tűz-, vagy árvízkárosultak javára 
gyűjtenek.

— Aggyisten jónapot — köszöntöttek fris
sen, jó székely-magyaros zamattal.

— Jónapot, — fogadtuk kissé unottan — 
mi járatban vannak ? Templomra, vagy is
kolára gyűjtenek ?

— Templomra instálom, még pedig izra
elita templomra.

A napi munkába merült fejek meglepődve, 
csodálkozva iHődtek fel a kéziratpapirokról.

— Mit mondanak? Izraelita templom ja
vára gyűjtenek kendtek ?

— Arra könyörgöm, mert hiszen mű is 
izraeliták vagyunk.

Újabb elámulás.
— Muguk zsidók ?
— Bizony zsidók vagyunk.
— Hogy hívják magukat?
— Engem Nagy Jakabnak, a komámat pe

dig Kovács Mártonnak.
— Aztán hová valók ?
— Bözödujfalusiak vagyunk, instálom, Ud

varhelyből.
Ahá. Most már értjük. Ezek a kemény, 

zömök székelyek a hires udvarhelyi szomba
tosok közül való magyarok ivadékai, akik 
mintegy hatvan évvel ezelőtt tömegesen át
tértek a zsidó vallásra. Egyszerű, dolgos, is
tenfélő székely parasztok, akiknek még a 
dédapái református, unitárius, katholikus hí
vek voltak, ma már zsinagógában imádkoz
nak, a sakternél vágatják az aprójószágot ,és 
héber ritusban nevelik gyermekeiket. A ha
jánál fogva előrángatott, nagyképü fajelméle
tek hangos és eleven cáfolatai ők, akik előtt 
megtorpan az antiszemitizmus véresre sar- 
kanytyuzott paripája. Hogyan ? hát tözsgyö- 
keres székely parasztok, az erdélyi lankák 
földjeinek ősi művelői között is akadhat — 
zsidó? Hát mégis csak vallás lenne az izra
elita, nem pedig faj? Folytatjuk a kérdezős- 
ködést:

• — Leégett a templomuk, vagy nem is volt
talán, hogy most akarnak újat építeni?

— Egyikse kérem, hanem a régi zsina
góga elkorhadt, mert csak fábul volt és a 
rabbink ezért Erdőszentgyörgyön lakik. Azt 
szeretnők, hogy visszahozzuk a papot és uj 
templomot épitsűnk — köbül.

— Hogy hívják a maguk rabbinusát?
— Cohn Gerson a neve instálom.
— És a házasodás, hogy történik Bözöd- 

ujfaluban ?
— Hát mi zsidók csak zsidólányt vezetünk 

a „hüpé“ alá. Aki keresztény ember bele
szeret egy zsidólányba, az csak úgy veheti 
feleségül, ha előbb áttér az izraelita hitre. 
Nem is egyszer fordul elő, hogy a szomszéd 
falvak legényei beleházasodnak a zsidó fa
míliába, aztán ők is jámbor zsidók lesznek.

— Mondja Nagy Jakab urain, amikor nép
számlálás volt, azt kérdezték kendtektől, hogy 
milyen vallásuak. Mit feleltek maguk erre?

— Kimondtuk mi bátran, hogy: zsidók.
— Hát amikor a nemzetiség után érdek

lődtek ?
— Akkor meg kivágtuk rá az igazságot: 

magyarok vagyunk, minden ősapánk is szé
kely magyar volt.

Na, itt bajba kerül az Avarescu-féle „ori- 
gina etnica“-trükk. Mert hát tagadhatatlanul 
magyarok ezek az agyafiak és tagadhatatla
nul zsidók. Még egy érdekes kérdés:

— Van-e antiszemitizmus Bözödujfaluban ?
— Azt se tudják ott, hogy mi fán terem. 

Mindenki úgy imádja nálunk az Istent, ahogy 
akarja. Úgy élünk ott a kathoiikusokkal, re
formátusokkal, mint a jó testvérek. Hatvan 
zsidó család van a faluban és 170 házszám. 
Egy Istent hiszünk valamennyien, minekünk 
Mózes a prófétánk, őnekik pedig Jézus Krisz
tus. Úgy véljük, ha Jézus és Mózes ma is 
élnének, nem tépáznák egymás haját, hanem 
olyan egytestvéri szeretetben munkálkodná
nak együtt, mint mi odalenn Bözödujfaluban.

(g- s.)

Jelen számmal
lapunk további küldését be
szüntetjük mindazoknál, kik 
többszöri felhívásunk dacára 
f. év április 1-én esedékessé 
vált előfizetési dijaikat még 
mai napig sem küldték be.

HÍREK.
Bécs

a volt császárváros, hagyományoknak, tör
ténelemnek, kultúrának szépséges városa 
az iszonyatnak, a vérnek, az elvakult em
beri szenvedélyeknek lett napokban a fészke. 
Ha a természet pusztitja el az ember al
kotta városokat, falvakat, ha ár, tűz, orkán 
semmisiti meg évszázadok munkáját, a te
hetetlenség érzetével, a sorsban való meg
nyugvás keresésével fájó szivvel érezzük 
gyarló emberi voltunkat. De hogy embe
rek, nők és férfiak, Isten teremtményei ál
lati bestiálitással ölnek, törnek, zúznak 
csak azért, mert a világ talán legszociáli- 
sabban berendezett államában bűnös szen
vedélyeiknek robbanni kell, mélyen kell 
szégyelnünk emberi voltunkat. Bécs rém
napjai a komunizmus csődjét jelentik. A lo
bogó lánggal égő bécsi igazságügyi palota 
talán meg fogja értettni e tan apostolaival, 
hogy ami szép talán papiron, borzalommá 
válik a „felséges“ nép kézébe. Feketére 
száradt einbervér borítja a Ring útjait s 
csonka falóriások meredeznek az égnek, 
hirdetve, hogy a teméntelen szépségekben 
oly fenséges városban is csak „emberek“ 
laknak. Bécs kőtengerének vakondjai el
végezték munkájukat. Visszahúzódtak, el
tűntek a nagy embertengerben s bizonyára 
nagy ünnepségek között készülnek elte
metni elesett elvtársaikat vörös lobogók ten

gere alatt — a szabadság martirjainak ki
járó tisztelettel — hangos, jajveszékelő sza
vakkal, hazug könyekkel s nem veszik észre, 
hogy saját magukat, emberi voltukat te
metik, hogy munkájuk nyomán egy év
ezredes állam még fennálló utolsó romjai 
recsegnek-ropognak s temetik maguk alá 
a büszke Ausztriát.

— Az uj prefektus elfoglalta hivatalát. 
Sfatescu Dumitru, Hunyadvármegye nemré
gen kinevezett prefektusa pénteken tette le a 
hivatali esküt s ezután fogadta a tisztviselői 
kart, valamint a többi hatóságok képviselőit.

— Felhívás. A szászvárosi ref. egyház 
tagjait tisztelettel felkérjük egyházi adójuk 
befizetésére, hogy a hatósági behajtás elke
rülhető legyen. A ref. egyház presbitériuma. 

. — A következő sorok közlésére kértek
fel bennünket: A „Szászváros és Vidéke“ f. 
év. julius 17-iki 22-ik számának napi hirek 
rovatában egy sport hir jelent meg a 92. gy. 
e. Unirea és football mérkőzéséről, melyre nézve 
egy pár sor megjegyzésem volna, miért ké
rem a t. szerkesztő urat, szíveskedne b. lapja 
kegközelebbi számában közöltetni: 1. Orá^tián 
nem az Unirea I. hanem annak kombinált 
csapata volt lent. 2. Hogy a játék során a 
vendég csapat sok reklamációval élt, nem 
csoda, Old Boy ur, mert ha Szöllősy bíró ur, 
egy korner rúgásból fejelt goolt, „ofseid“ 
cmen nem Ítél meg, csoda, hogy reklamáció 
után, a vendég csapat nem vonult le a pá
lyáról. Igaz, nem sportszerű eljárás a pályáról 
levonulni, de ilyen hallatlan bírói Ítélet után, 
igazán egyéb nem maradt volna hátra 1 3. 
Sajnálom, hogy nekünk nem volt tudomá
sunk, hogy vasárnapra várták csapatunkat. 
Legközelebb, ha meghívást kapunk, Ígérem, 
hogy a legjobb csaputunkkal fogunk lemenni, 
mint Old Boy ur irja, hogy a rajtunk esett 
„sérelmet“ kiköszörüljük. És ha megengedi 
Szöllőssy biró ur, talán sikálni is fog. Bittér 
Sándor Unirea intéző.

— Közgazdasági hirek. Buzu: Kínálat 
mérsékelt. Gazdák a még meglevő készletei
ket jelenlegi árakban nam akarják értékesí
teni. Árak ó-buza 750, uj búza 700 leu. 
Tengeri: Kissé megszilárdult. Kínálat a regát 
részéről elég nagy Ára nagy vékánként 135 
leu. Árpa: Uj árpa bőven van a piacon. Ára 
70—75 leu litervékánként.

— Tűz. F. hó 15-én d. u. Faragó Endre 
gyógyszerész gyógynövény száritója öngyulla
dás következtében leégett. Az idejében meg
jelent tűzoltóság a tűz továbbterjedését meg
akadályozta s a fenyegetett helyeken levő 
gyógynövények nagy részét megmentette.

— Ha őszül a haja, használja az Erős
féle Carborin-hajregulátort, mely rövid hasz
nálat után a haj eredeti szinét visszaadja. 
Nem festék I Kapható: E r ö s A. gyógyszer
tárában, Déván. 39 7-

*
— A dévai ipariskola munkakiállitása. 

Julius 8 án, pénteken d. e. 10 órakor nyilt 
meg a dévai I. Panaitescu ipariskolában a 
munkakiállitás. Az egyes ipari ágakat kita
nulók, a legszebb dolgokat állították össze. 
Az asztalosoknál igen szép ebédlő berende
zés vonta magára a figyelmet a szép rajzo
kon kívül, a lakatosok is a szakmában a leg
szebb és legnehezebb dolgokat produkálták. 
Az idei eredmény is gondos és alapos tanu
lásról és tudásról tesz tanúságot.

Pipili Döme esete 
az adókivető bizottsággal.
Pipili Dömét minden benszülött ismeri. 

Pipili hozzátartozik valamelyik piaci sarok
kőhöz, mindig található és látható, pár fülé-
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rért vizet hoz, csomagot szállít, plakátot ra
gaszt, tengődik, tengődik, gondját csak az 
viseli, ki az erdők madarainak is.

Az adókivető bizottságot szintén mindenki 
ismeri. Hozzátartozik agyongyötört életünk
höz, mint a fogfájás, hascsikarás. Mindig mű
ködik, mindig srófol, ünnepnap, hétköznap 
neki nem számit, böngészi az élőket s az erdő 
madárkáival is kikezdene, ha azok nem fü
tyülnének rája. Így tett Pipili Dömével is. 
Megállapította, hogy él, tehát van. Ha van, 
fizessen hát adót. Igen ám de Döme nem 
szeret fizetni még ha adóról is van szó, tehát 
kiszáltak hozzá a piaci sarokkőhöz exequálni. 
30 leuról volt csupán szó. De Pipili Dömé
nek ez egy egész vagyon. Ha ennyit tudna 
mindennap szerezni, bizonyára nem cserélne 
senkivel. Ennyi pénzt egyszerre ő talán nem 
is látott, de ennyi nem is lehetett egyszerre 
soha nála. Hogy is lehetne, hiszen nincs is 
zsebe, vagy ha van, azon szellő jár keresz- 
tül-kasul. Dehát az adókivető bizottságnak 
mindehhez semmi köze. Elhatározta, hogy 
Dömének adót kell fizetni, vették kalapjukat 
szépen hivatali rangsor szerint sorba álltak s 
megindultak Döméhez. Két sarokkőnél hiába 
próbálkoztak. Döme a harmadik számú sa
rokkőhöz támaszkodva szivta egyébb hiányába 
egyetlen fogát s azon a problémán gondol
kozott, hogy az aznap szerzett 8 leujával mit 
csináljon. Kenyeret vegyen-e, dohányt vagy 
inkább egy-két kupica pálinkát igyon meg a 
még ugyan kilátástalan ebédje előtt. Már majd
nem a dohány mellett döntött, mikor megje
lentek előtte az adókivetők. Pipili nagyobb 
megbizást sejtve, mély reverenciával köszön
tötte az urakat s gyorsan értékelve az eset
leges megbizást értékét, az urak szájába füs
tölgő szivarok után, hirtelen mégis a pálinka 
mellett döntött. Ami ezután következett az 
már gyorsan pergett le. Pipili értelmes em
ber, pláne ha teljesen szesz és ételmentes 
reggelije után beszél vele az ember. Megér
tette, hogy Ö állampolgár, hogy Ö adóalany. 
Mindezt mondom megértve, leoldotta tehát 
a nyakán lógó kendőt, kikaparta a 8 leüt és 
átnyújtotta a kivetőknek. A bizottság távozott, 
Döme pedig felvéve előbbi állását a sarok
kőnél a nyugtába, mit áldozatkész adóalanyi 
magatartásáért a bizottság neki a 8 leuért cse
rébe hagyott, becsomagolta az elhullajtott ci
garetta maradványokat s egy egészséges kö
pés után égő cigarettájából mélyet, nagyott 
húzott. Ez volt az esete Pipili Dömének az 
adókivető bizottsággal.

magát a mondén hölgyvilág és miért kell 
olyan keskennyé devalválódnia annak, amit 
a jó Isten gömbölyűre teremtett? Gondolko
dom és nem lelek más választ: azért, hogy 
a virsilihéjből stilizált ruha jól álljon terme
tén. Az uj nő megállapította létének célját, 
ami nem más, mint a ruhák célszerű állvá
nyává képezze ki magát. Ez a cél azonos a 
a ruhafogas céljával és ebből következőleg a 
legmagasabb női ideál a kleiderstock, amivé 
soványodni az élet egyetlen értelme. Nem tu
dom, más úgy van-e ezzel, de én úgy ér
zem, hogy ez rémes. A nő, mint a szabók 
alkotásainak tartószerkezete. Egy váz, egy áll
vány semmi más. Milyenek lehetnek ma a 
férfiak, akik ezt kívánják ?

Szerkesztői üzenetek.
1H. Lajos: Beküldött cikkének közlését egyelőre 

függőbe tartjuk. Kérjük keressen fel alkalmilag ben
nünket.

P. Gyula: B. cikkét Főtisztelendő Urukkal tör
tént megbeszélésünk alapján b. rendelkezésére bo
csátjuk.

Egy jó házból való fiú tanuló
nak felvétetik Stern Nándor divat
kereskedésében. 8 1-3

Eladó ingóságok: üres boros-hordók, 
Wertheim pénzszekrény, Benoid-gáz 
világitó berendezés, bútorok, szeke
rek stb. Piskin. Felvilágosítást nyújt 
dr. Székely Ferenc ügyvéd, Orá§tie. 

_________________________ 7 1-3_________________________  

100.000 leit kap Ön, vagy családja 
1300 leiért, ha 'életét biztosítja az 
Európa Biztositó Intézetnél. Vezér
ügynökség Orástie, Str. Filipescu 9.

3 2—

Kiadó lakás. Szászvároson a Felső- 
major-utcában újonnan épült ház, 
mely áll 3 szoba, 2 konyha, kamra 
és pincéből, haszonbérbe kiadó. — 
Bővebb értesítés nyerhető Molnár 
Ferenc mészárosnál. 5 2-2

Tisztelettel értesitem a n. é. közön
séget, hogy julius hó 25-ikétől kezdve 

fodrász-üzletemet 
a Piața Reg. Maria 28. szám alól az 
M. G. ZOBEL-féle házba, Str. Reg. 
Férd. 9. szám alá helyezem át.

Szives pártfogást továbbra is kérve 
maradok kiváló tisztelettel:
6 2-2 Lewitzky Albert, fodrász.

Szép lakást keres esetleg kert
tel Dr. POPU Viktor, ügyvéd. 4 2—3

AER0Z0N 
a legjobb légyfogó, 

nagyban és kicsinyben kapható a 
„Szászvárosi Könyvnyomda R.-t.“ 
könyv- és papirkereskedésében.
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Figyelem!
T. vevőim szives figyelmét bátor 
vagyok arra felhívni, hogy mind
addig, mig a készlet tart, mélyen 
leszállított áron adok

Schroll féle fehérnemű vásznat 10 mé
teres végben 550 leiért, — ugyancsak 
Schroll márkájú 2 méter széles paplan
lepedő vásznat 150 leiért.

Kaphatók továbbá mindenféle már
kájú különféle vásznak 45 leitől, 
saját szövésű tartós asztalterítők, 
kendők, törülközők, színtartó ox- 
ford, creton, crepon, delin, zefirek 
20 leitől fölfelé. Nagy raktáram 
szövött-, szövet-, rövidáruban és 
szabókellékekben utólérhetetlen 
olcsó árban áll a nagyközönség 
rendelkezésére. Tisztelettel :

Dörner Richard, 
divatáru üzlete a „Szövődéhez“. 

Ugyan e cím alatt egy két szobából s 
konyhából álló lakás azonnal kiadó.

9 1-3
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Kapható:

ö Grosstnanu Testvérek | 
cégnél, PETROȘENI.

A ruhafogas.
Keserű világfájdalom révedezik hölgyeink 

szemében, midőn a charlestont ropják. Ezt a 
lemondó, komor, de hősiesen elszánt nézést 
mely a modern táncok robotolását jellemzi, 
a családjáért magát áldozó kishivatalnok sze
mében ismerheted meg és valóban, figyeld 
csak barátom: hölgyeink az áldozatos köte- 
lességteljesités bus fintorát fiselik a táncru
hához. Mit gyászolnak ők és mely célért 
szenvednek hősiesen ? Évszámra nem nyel
hetnek egy jó izü falatot, s kopogó szem
mel elérhetetlen pörköltcsirkét vizionálnak és 
kinpadokon punktroller mángorolja kiéhezett 
testüket, mely a teák, javasszerek, pirulák és 
purgativok mérgeitől ronccsá töpörödik. Tönk- 
rekozmetikált felhám alatt pusztuló vesék, 
májak és belek bánata rejtőzik és a charles
ton görcseiben elsatnyult csontok zörögnek. 
Mindig arra gondolok, midőn hölgyeinket 
táncban törődni látom és zörögni hallom, 
hogy milyen uj ideálja az a nőiességnek, 
amelyért ez az uj aszkézis indokolt, s mely 
eszme lányaiként vették magukra ezt a ke
resztet, amit eddig csak a hindu köldökné
zők és a könnyűsúlyú zsokék viseltek ? Miért 
éhezik, izzad, táncol, facsarodik, miért gyu- 
ratja, sodortatja, ficamittatja és purgáliatja

55

A legjobb, a legzamatosabb sör a

TorcLai Sörgyár Rt.” söre.
Nagyban és kicsinyben kapható a

Schuleri frigyes szeszgyár Rt-nál ORÁSTIE

A Schuleri Frigyes szeszgyár Rt. ajánlja 
elsőrangú likör-különlegEssÉgEit, továbbá mindenféle pálinka-, rum- és borpárlatait, 
úgyszintén a kiváló zamatu kűhiillőmenti fajborait hordákban és palackokban.

A Tordaí Sörgyár Részvénytársaság söreinek

a híres „LUX” sörnek
is főnagyraktára.
-/. JÉ z>.| >>>
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Nyomatott a „Szász vár ősi Könyvnyomda Részvénytársaság“ gyorssajtóján.


