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Hirdetések árszabály szerint. — Kéziratok nem adatnak vissza

KíztnüiparnnH megmentbe.
II.

Nem tudjuk megérteni, hogy a sokat 
hangoztatott kontár kérdésben miért 
nem képes sem a közigazgatási ható
ság, sem az iparhatóság valamelyes 
erélyesebb lépésre még csak el is szánni 
magát. A mindenütt feiburjánzó kontár
kodás olyan égető sérelme kisiparunk
nak, főleg a kerekes, kovács, asztalos, 
lábbeli készítő és építkezési szakmá
nak, hogy e téren csak még egy sé
relme fájóbb és égetőbb a kisiparnak: 
a méltánytalanul túl magas adókiro
vások. Annyi a falusi kontár kovács, 
kerekes, asztalos, lábbeli készítő és 
házépítő kirpács, hogy számuk egész 
légióra rúg már. Ezeknek a kontárok
nak tüzzel-vassal való kiirtására az 
egész járási körletben haladéktalanul 
megkell tenniök a sürgős lépéseket az 
illetékes hatóságoknak és a törvény 
drákói szigorával ki Jqgll. pusztítaniuk 
a kisiparosok e parazita" tönkretevőit. 
Az Iparos Egyletnek a kontárok kiirtá
sára állandó permanens bizottságot kell 
alakítania és lankadatlan erővel kell 
a hatóságokat egyenesen rákényszeri- 
tenie a sürgős rendcsinálásra. Egy ön
tudatos testület tud kényszeríteni, ha 
akar, még hatóságokat is a törvény 
betartására és betartatására!

A szászvárosi egykor hires bőr- és 
lábbeli készítő ipar is siralmas hely
zetbe jutott s talán a lábbelikészitők 
vannak a legkétségbeejtőbb helyzetben. 
A gyári ipar a bőripart igaz, hogy 
alapjaiban országosan is megingatta, de
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Mandulagyulladás.
1927. augusztus.

Dévára vagyok hivatalos, mert szeretett 
közoktatásügyi miniszterünk, az ország min
den megyéjéből összesereglett tanitók kurzu
sának befejezése előtt, a szlöidtanfolyam ered
ményeinek kiállítását megtekintendő, hétfőn 
Dévára jön s engem is bemutatnak Öexe- 
lenciájának. Azt mondják, hogy ka kiállítás 
igazán megüti a művészi nivót, érdemes meg
tekinteni.

A menetprogrammom egyszerű: hétfőn reg
gel 7 órákkor az autóbusszal Dévára, délben 
vissza. Igen ám, csak az a bajom, hogy egy 
hatalmas mandulagyulladásom van és 38-7 

Szászvároson a gyári termelés a maga 
leépittető munkájában, - párosulva a fa
lusi kontárok romboló „tevékenységé
vel“ — nemcsak megingatta a lábbeli- 
készitő kisipart, hanem valósággal 
tönkre is tette. A szászvárosi bőripar
szakma mindenek előtt testületileg lép
jen be a Brassóban napjainkban meg
alakult Bőripari Szindikátusba. Helyi 
tevékenységét az itteni Iparos Egylet 
keretében összpontosítsa arra a köve
telésére, mely szerint a sátrakban való 
piaci árulástól eltiltandók a gyári ké- 
szitményü bakkancsok, lábbelik.

A kisipar érdekében tiltsa ki a 
városi hatóság a piaci sátrakból a gyári 
portékákat s ne engedje meg, hogy a 
bolthelyiséggel biró kereskedők, kik 
gyárakból szerzik be bőráruikat, a pi
acon sátrakban árulhassanak. A vi- 
szontelárusitók is csak kézműipari bőr- 
nemüeket áruljanak, tehát talpat és 
bocskoranyagot is. A megalakítandó 
lábbeli készítők helyi csoportosulata, 
mint-testület, egykis utánna járás mel
lett — az állam támogatásával — na
gyobb mennyiségű bakkancs szállítá
sára is megrendeléseket kaphat pl. a 
bányaüzemekhez és a katonaságnoz. 
Igaz, hogy e tekintetben nem a kisipar 
megmentése az irányadó, hanem a bak- 
sis, de a balkáni baksisrendszer ellen 
is kell legyen már egyszer orvosság! 
Az erős testületi szellem olyan a bak- 
sisra, mint a tömjén az ördögre. Las
san, de biztosan: az is kámforrá fog 
válni az öntudutos szervezettség és 
testületi szellem előtt!

Végezetül az építőipar válságáról

tized a láz. így aztán egész éjjel lázlátomásaim 
voltak.

A kegyelmes urat frakkban-lakkcipőben lát
tam, összes rendjeleit feltüzte, jobb kezén 
glasszékeztyü fekete sávokkal, balkezében egy 
pergamenttekercs lelogó pecséttel. S láttam 
körülvéve frakkos hajlongó uraktól, az egyik 
éppen a nevemet szólitja.

Egy-kettő-három, négy-öt, egy-kettő-három, 
négy-öt, (hallom gyermekkorombeli táncmes
teremet számolni) s kétszer sasszirozó gra- 
ziőzus lépésekkel csicsinkázok a kegyelmes 
ur elé, jobb lábamat a bal mögé huzva, térd
ben megrogyva, fejemet öt centire félre hajtva 
negédesen mosolyogva, hajlok meg — így: 
áinsz, szvái — (hallom a táncmesterem hang
ját) bezzeg a Wekker 7 óra, tyüh az áldóját 
rosszul állítottam be az ébresztőt, elkésem az 

teszünk egy pár helyi megjegyzést, job
ban mondva megvilágítást. Az agrár
kisajátítások rendjén házhelyhez jutott 
szászvárosi lakosok nagy része már 
tető alá is hozta a maga városvégi haj
lékát. Azonban ez építkezéseknél az 
épitő kisiparnak semmi elfoglaltsága 
sem volt. A városi hatóság ezekre az 
építkezésekre semmi gondot nem for
dított s eltűrte, hogy világ csúfjára — 
az épitkezési szabályrendeletek ellenére, 
— vályog-kurgánokat, cementes sertés
hizlaldához hasonló alkotmányokat épít
senek szalamander cik-cakokban, utca
front nélkül, a kirpácsok és a kalákázó 
szomszédok. Ez építkezéseknél való
sággal kiváltságos, védett helyhez ju
tott a kontárság és a kvalifikáció nél
küli érvényesülés. Az egykori malter
hordó napszámosok úgy vállalkoztak, 
építettek, mint tavaszkor a fecskék. A 
város valósaggal kitenyésztette ezeket 
a kirpácsokat. Az Ipartestület hasson 
oda, hogy az, aki csak elleste a maga 
mesterségét és nem tanulta, az marad
jon meg őstermelőnek és hordozza 
szorgalmasan a trágyát az ugarra s 
ne üsse bele az orrát még a beton 
építkezésekbe is! A városrendezés és 
szépészet érdeke mindenképpen meg
követeli, hogy a város területén ne 
építsenek hurubákat és kurgánokat. 
Állapítson meg a város az uj házhe
lyek után megkezdődő építkezésekre 
három olcsó és Ízléses épitkezési szab- 
ványtipust s ne tűrje meg, hogy mu- 
tyiba és kalákába, vagy szemes kom- 
mencióba, olyan alkotásokkal ajándé
kozzák meg városunkat a kirpácsok,

autóbuszt, azzal egy szökéssel fent termek, 
természetesen pont a ballábammal ama „bi
zonyosba“ merülve, a melybe egész éjjel zsálya 
lével gargarizáltam. Ána 1 a mindenét, ordí
tom a Bedinernét, hamar vizes rongyokat, 
feltörölni.

Tetőtől-talpig megmosakodni egy kis la
vórban, pillanatok müve, magamra ráncigá- 
lom jobbik és egyetlen öltönyömet s roha
nok, nehogy lekéssek. Közben felkapom az 
asztalról a poharat hirtelen kihörpintem, hát 
— az istálóját ennek a görbe világnak — a 
kapuban érzem, hogy unokahugom odolos 
szájvizét hörpintettem ki a teám helyett. Prüsz- 
szögve rohanok a Central előtti, városunk 
egyetlen autótaxi és konflis állomására. Huh I 
Mind döcögnek már az állomás felé. Lekés
tem I De egy vadonatúj taxi mégis Déva felé 

Alapittatott 
1812-ben.▼▼▼
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raktárát iiveg-, porcellán-, 
képkeret-, tükör-, villany- 
lámpa- és díszműárukban!
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mint aminők a vágóhíd előttiek nagy 
része. Így a képesitett kisipar is hozzá 
fog jutni a maga jogaihoz és munka
mezejéhez az építészet terén is.

Ezekben adtunk hevenyében egyné
hány célkitűzést, nehány gondolatot 
kézműiparunk megmentése problémá
jához. Kérjük az avatottabbakat és ille
tékesebbeket, hogy pótolják a célkitű
zésben mutatkozó hiányokat. Lapunk 
mindenkor megértő és szolgálatkész 
támogatója marad, — nemzetiségre való 
tekintet nélkül, — a megmentendő és 
életképessé teendő szászvárosi kis
iparnak. gf.

Hegedűs Lóránt beszéde 
az Európai Keresztyén Szövetség 
esztergomi gyűlésén.

Az Európai Keresztyén Szövetségi Unió 
konferenciája, a záróülés előtt Esztergomba 
egész napos kirándulást rendezett, amelynek 
két legnagyobb eseménye: Csernoch János 
hercegprimás sirjának megkoszorúzása és He
gedűs Lóránt háromnyelvű bibliamagyará
zata volt.

Esztergomban a külföldi és magyar ven
dégek a bazilikához vonultak, ahol Hegedűs 
Lóránt helyezte el Csernoch János herceg
primás sirjára a protestáns konferencia ko
szorúját, beszédében kiemelve a minden ma
gyart összekapcsoló krisztusi szeretet fon
tosságát, amelytől Magyarország feltámadását 
várhatjuk.

Délután 5 órakor a Széchenyi-téren több
ezer főt számláló közönség sereglett össze, 
hogy meghallgassa Hegedűs Lórántot, aki 
már bevezetőjében bejelentette, hogy a kül
földi vendégekre való tekintettel, nemcsak 
magyarul, de németül és angolul is beszélni 
fog. Magyarnyelvű beszédében többek között 
ezeket mondotta:

— Testvérek, atyák, anyák, gyermekek, 
gyertek velem Jézus szivéhez, gyertek velem. 
Egy ember áll előttetek, aki megjárta az élet 
mélységeit. Voltam a börtönben, ahova a kom
munisták vetettek, szokszor halálraítéltek és 

voltam Magyarország pénzügyi diktárora. Most 
ismét miniszter vagyok, mert a miniszter szó: 
szolgát jelent, az Ur Jézusnak vagyok mi
nisztere. Csalódásom után többször kerestem 
a halált, öngyilkos akartam lenni, küzdöttem 
az Isten ellen, de Isten nem engedte meg, 
hogy meghaljak, mert elrendeltetett hogy visz- 
szajöjjek. Jézus hozzámjött, de nem látomás 
vagy csoda alakjában, hanem ott jött Jézus, 
ahol mindenkiben benne van, a szivemben. 
Ő az egyetlen vallásalapitő, aki a fájdalmat 
szentséggé emelte a világon. Én protestáns 
vagyok, de a magyar katolicizmus fővárosába 
jöttem, hogy szeretetet hirdessek, amit Jézus 
követel tőlünk. A szeretet Jézus teste és vére, 
aki gyűlölködik, más felekezetet megtámad, 
nem lehet Jézus hive. Apák, anyák, ha Jé
zust akarjátok gyermekeitekhez vinni, ha 
gyermekeitek által akarjátok

nézzetek a ti ártatlan 
gyermekeitek arcába és ne tegyetek olyant, 
amit gyermekeiteknek nem akarnátok be
vallani.

Németnyelvű beszédében hivatkozott Mo- 
dersohn német lelkész előadására, aki el
mondta, hogy Fillipust egy utján hogyan té
ritették meg. Ő is megtért, mert ötven éven 
át nem olvasta a bibliát, de megpróbáltatá
sai Jézushoz vezették.

(Cenzurat.)

Ebzárlati gondolatok.
Az ebzárlat a kutyák polgári jogainak fel

függesztését jelenti. Annál is többet: ostrom
állapotot rögtönitéiő birósággal. Nemes váro
sunkban rendszerint akkor szokott esedékes 
lenni, mikor a direkt adózó polgárok (a ku
tyák indirekt adózó alanyok) jogaira is zár
latot rendelnek el államközbiztonsági érde
kekre való tekintetből. Egészen bizonyos, 

hogy a kutyák ebi-jogbölcsészete az állami 
önkénykedés olyan tényének tekinti az eb
zárlatot, mely a kelet-római császárság leg- 
szomorubb napjaira emlékeztet. Mert ellen
tétben az emberi alanyokkal, a keleti kutyák 
mindig nagy polgári szabadságjogokat élvez
tek a Balkán félszigeten s még a legszomo- 
rubb bizántinizmus idején is a szabadságjo
gok teljes birtokában csatangolhattak a zeg
zugos keleti sikátorokban. Az ebzárlat idején 
és területén a kutyák egy modern jogállam
ban, pl. nálunk is, olyan terrorizmus alatt 
állanak, mint Szovjet-Oroszországban a bur- 
zsujoknak nevezett néhai tizezer holdas gosz- 
podinók. Némileg hasonlit ez az állapot az 
u. n. kisebbségi jogegyenlőséghez is. Ugyanis 
ebzárlat idején a kutyák részére minden cso
portosulás, gyülekezés tiltva van, a vélemény
szabadság teljesen elnyomva s a Bismark- 
féle német-szájkosár-rendelet a maga legzor
dabb szellemében van végrehajtva. Szájkosár 
nélkül az utcára sem szabad lépniök. A gazda 
pórázon köteles őket vezetni s óvni minden 
kalandos vállalkozástól. Itt is, mint a legújabb 
sajtótörvénynél, a fokozatos felelősség elve 
uralkodik. Ha a kutya egy önfeledt pillana
tában az ebzárlat intézkedéseit átlépi, vagy 
mondjuk, átugorja: az reá nézve a halálug
rást (salto-mortalét) jelenti. S minthogy az 
apák bűneiért a fiáknak vásik a foguk, úgy 
a kutyák kihágásaiért a gazdák is bűnhődnek.

Az ebzárlatot kormányválságok ideje körül 
rendelik el a legtöbbször, mert rendesen ilyen 
kulminációs időpontokban szokott megtör
ténni, hogy egy veszett kutya nehány pincsit, 
dákszlit, vagy gyermeket megmar. Marás előtt 
soha ebzárlatot nem rendelnek el, csak ma
rás után. Erre nagyon ügyelnek a hatóságok. 
Ez az utólagos gondoskodás éppen fordítottja 
annak az előleges óvintézkedésnek, mit a 
kisebbségi alanyokon gyakorolnak. Ezeket 
ugyanis mindig előbb kóterezik be, úgy, hogy 
soha sincsenek tisztában, hogy miért is fog
ták össze őket, mikor senkit és semmit meg 
se sértettek, meg nem karcoltak még a kis- 
ujjuk körmével sem. A veszett kutyáknak 
csodálatos intuiciójuk van, mindig úgy inté
zik a dolgot, hogy sohasem csatangolnak az 
ebzárlat alatt, hanem mindig néhány nappal

áll. Ahogy közeledem feléje, az eleje úgy tű
nik fel, mint egy kinai sárkányfej, két hatal
mas kerek szeme, az orrán egy bibircsó, 
foryton ileg-forog, a sárkány hátán oldalt 
elnyujtozkodva, a keresztcsontján ülve, plu- 
deres fekete zubbonyban, a gazdája, rostás bo- 
rotválatlan fekete sörtés hatalmas kvadrát fej. 
Nekem úgy tűnik fel, mint egy bolseviki ki
nai, oly zord nézésű, hogy nem szeretnék 
vele egyedül találkozni a bánffyhunyadi or
szágúton. Éreztem, hogy a hátam közepétől 
a hajam tetejéig borzongok s minden hajam 
szála tótágast áll. Egy-kettő-három, négy-öt, 
sasszirozok a kinai elé s a legudvariasabban 
selypitem:

— Uraszágod Dévára igyekszik ugye?
— Ugen, mormogja vissza.
— Aztán engem is elméltóztatik vinni 

ugye?
— Ugen ha jönnek még hármán, így dör- 

mögi vissza.
A világért meg nem mozdult volna, úgy 

döglött ott elnyúlva, mint a millió Vénusz 
kocsikenöccsel bemázolva. Bölömbika, morgom 
magamban, azzal bosszúsan reverst forditva 
rohanok haza. Nem láttam busszumban a 
Mirovitzné sarkán gyülekező perceptorokat és 

’ „segédeszközeiket** akik tudvalevőleg csak 
korporativ vonulnak reggelenként a hivatalba 
(nagy familiáris érzékről tanúskodva) nem 
láttam János bácsit, amint a kuncsaftokat lesi. 

De láttam egy Noé bárkáját a piacon, oda
rohanok, hát a farán egy pléhtábla, az van 
reápingálva, hogy Ziegler mester soffőröket 
nevel, hirtelen és olcsón. Kedves Ziegler mes
ter ; bárkája felirata hiányos. írja még oda a 
másik farára „és úgy kezdőknek, mint már 
soffőröknek udvariasságtanból olcsón leckét 
adok.“

Otthon. Hamar a lexikont. „B“ betű lás- 
luk mi az a bő, bölöm bölömbika ? Azt mondja: 
(Botaurus stellaris L.) állat (na ez stimmol) a 
gémfélék családjába tartozó madárfaj. Sza
már ! csapom be a könyvet. Bölömbika: az 
egy kinai, kocsimázos Vénusz az autótaxi 
a kormány kereke mögött, amolyan kvadrát 
fejű szörnyeteg.

Kedves szerkesztő ur! Hagyjon nekem bé
két és ne bizgessen folyton a cikkekért. Rak
jon a lapjába inkább hirdetéseket, az öreg „fás
tól“ a malomkövekről, az jobban hajt. Most 
itt fekszem, lázam felszökött 40'5 tizedre, a 
fejem zug, s nő, már akkora mint egy dézsa, 
száraz, égő szemeimet a plafonra meresztem, 
(a csudát ?, most veszem észre, hogy a Festő 
ur a festékbe enyv helyet csak budai földet 
tett, mert úgy pattogzik már le a plafon, 
hogy na.) A hamis, tapétamustrás falakon a 
minták eltorzulnak s ugynéznek ki, mint az a 
kinai, aki „igen“ helyett „ugen“-t mond, 
forró homlokomat drága feleségem hüsiti 26 

fokos langyos vizzel, mert müjeget a város
tól csak akkor kapok, ha kötelezem magam 
egész éven át naponként legalább is 20 ki
lót venni â 20 leuval kilóját — istennyilát — 
és látom a tekintetes kiadóhivatalt ketyegő 
gyűjteménye között s hallom Öt bosszúsan 
morogni „az ördög bújjék egy ilyen lázálmos 
cikkbe, hát nem tudja már a végét lenyelni“ ?

Nem bizony kedves kiadóhivatal, mert mit 
tudja ön, hogy mi az a 41 fokos láz és mi 
az a mandulagyuiladás ? Próbálja csak meg 
mandulagyulladásnál bosszúságát lenyelni, ha 
tudja. Én már egy órája balancirozom a gé
gém a mai odolos trustukomhoz kijáró kiflit 
(mert hétfőn nincs friss kifli) nem tudom se- 
hogysem lenyelni.

Aniii a kutyafáját, lenyeltem a kifli végét.
Édes szerkesztő ur! Könnybe lábadt sze

mekkel Ígérem, hogy többet mandulagyulla
dásos cikket nem irok, inkább jelenjen meg 
b. lapja fehér foltokkal s gondolja az előfi
zetőinek kisszámú serege, hogy a poliția cen
zúrázta ki, még mindig nagyobb dicsőség, 
mint megírni azt, hogy az amúgy is „tüle
kedő“ munkatársának mandulagyulladása miatt 
lapunk e heti száma jövő héten jelenik meg, 
abonenseinknek hat leüt, vagy három gyufa
skatulyát, vagy 6 regálét kivánátra vissza
fizetünk.

Egy lázálmos munkatársa. fo. 
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előbb. A veszett kutyákra nézve teljesen irre- 
veláns tehát, hogy van-e ebzárlat, vagy nin
csen. Szászvároson meg különös geográfiai 
tájékozottságuk is van a veszett kutyáknak. 
Ebzárlat idején csak egészséges kutyákat szok
tak egész falka számra megmérgezni éjjel a 
rendőrök.

(Cenzurat.)

G. F.

HÍREK.
— Személyi hir. Herlea Sándor polgár

mester és Belei Viktor városi tanácsnok für
dőn töltött szabadságukról visszatérve, hiva
taluk folytatását megkezdették.

— A szászvárosi magyar egyetemi hall
gatók estélye e hó 10-én, a Transsylvárná
ban lesz megtartva. A válogatott müsoros- 
estélyt ajánljuk a magyarság érdeklődő fi
gyelmébe. Az estély jövedelme a szegény
sorsú egyetemi hallgatók felsegélyezésére fog 
fordittatni. Bővebbet a plakátokon 1

— A Református Nöegylet e hó 1-én 
tartotta rendes havi választmányi gyűlését, 
melyen megalakították az általánosan kedvelt 
vallásos-estélyek rendezöbizottságait. A soro
zatos vallásos-estélyek az október 31-iki re
formációi emlékünnepéllyel veszik kezdetüket. 
Ugyancsak e hóban készül a Ref. Nőegylet 
egy nagyobb szabású, müsoros-estéllyel egy
bekötött mulatság rendezésére is.

— A róm. kath. Népszövetség VlII-ik 
kulturestélyének műsora, mely 1927. szept. 
11-én délután fél 6 órakor a róm. kath. elemi 
iskola dísztermében lesz megtartva: 1. Sza
val : Enyedi Margit. 2. Ave Mária, hegedű
szóló : Pista Vilmos ur. 3. Üdvözlő beszéd: 
P. Weldin Konstantin. 4. Blaha Sári nótája, 
táncos couple aktuális strófákkal, elődják: 
Schrammel Vilma, Schrammel Böske, Fülöp 
Bözsi. 5. A halálról felolvas: dr. Sváby Fer- 
dinánd ur. 6. Ének, hegedű kisérettel: Tá- 
borszky Alfréd és Pista Vilmos ur. 7. Német 
záró beszéd : P. Weldin Konstantin. Minden
kit szívesen lát a róm. kath. Népszövetség.

— Lemondott a Hunyadi Ref. Egyház
megye főgondnoka. Mint értesültünk, gróf 
Kendeffy Gábor, őraljaboldogfalvi nagybirto
kos, kit ezelőtt egy évvel, éppen Szászároson 
választott meg nagy reményekkel biztató egy
hangúsággal a közgyűlés az egyházmegye fő
gondnokának; a közelmúltban — egyházke- 
kerületi közgyűlés előtt — beadta lemondá
sát a petrozsényi ref. esperesnek, Kovács La
josnak. Mire a püspöki jetentés meleg han
gon köszöntötte az uj státus férfiút kitüntetés 
számba veendő állásában, Kendeffy gróf már 
vissza is vonult az egyházi közszerepléstől. 
Nem tudjuk, hogy mi volt az oka e feltű
nést keltő visszavonulásnak, de mindenesetre 
megütődéssel veszünk tudomást a főgondnok 
lemondásáról.

— Kultur-délutánok. A helybeli r. kath. 
Népszövetség szeptember hó 7-én kezdi el 
a kultur-délutánok őszi ciklusát. Ezen kultur- 
délutánok valóban nivós előadásoknak bizo
nyultak, s amint értesülünk, az ősz folyamán 

is értékes előadás-sorozatokban lesz részünk. 
A szeptember 7-iki kultur-délután kiemelkedő 
része dr. Sváby Ferdinánd orvos urnák „A 
halál“ c. physiologia-bölcseleti felolvasása 
nagy érdeklődésre tart igényt. Úgy értesül
tünk, hogy bármely más vallásuakat is szí
vesen látnak, sőt a rendezőség udvariasan 
úgy intézkedett, hogy a vendégek az előadó 
terem négy első sorában helyezendők el. — 
Nagy érdeklődéssel tekintünk a róm. kath. 
Népszövetségnek ezen őszi előadás-ciklusa 
elé.

— A kétféle 500 leus bankjegyek nem 
hamisítványok. A szászvárosi államrendőr
ség felhívására közöljük, hogy a forgalomban 
levő kétféle, külömböző időben kibocsátott 
500 leus bankjegyek : nem hamisitványok s a 
közönségnek aggodalomra nem lehet oka, 
mert a szászvárosi államrendőrség a hami
sítványoknak hiresztelt újabb keletű bankje
gyekre vonatkozólag, a dévai Banca Nationale 
kirendeltségénél megnyugtató feleletet kapott, 
azt t. i., hogy mind a kétféle bankjegy va
lódi. Azonban a tisztán látás végett, hogy a 
kettő közötti külömbség senkit zavarba ne 
ejtsen, leközöljük a kétféle valódi 500 leus 
egymástól eltérő szignaturáját:

I. A régebbi kiadású 500 leusok „irás** ol
dalán, a bal sarkon 3 sorban ez olvasható:

PEINT PÁR 
CLEMENT 
SERVEAU

a jobb sarkon 3 sorban, a sarló között ez 
olvasható:

GRAVE 
PÁR 
RITA

Ennek a bankjegynek a szinezése egy kissé 
halványabb tónusu, a viznyomatban levő ba
bérfejes Traian-fő, kissé elmosódott és ho
mályos.

II. A másik, újabb kibocsátású, bankjegy 
„írás“ oldalán, a fenntitől eltérőleg, a bal 
sarkon már csak két sorban olvasható ez:

CLEMENT
SERVEAU 

a jobb sarkon a sarlóban csak egy sorban 
ez olvasható:

RITA
Ennek viznyomatában a Traian-fő világo

sabb és élesebb, valamint elevenebb tónusu 
a banknóta szinezése is.

— Összeégett egy kis leány, özv. Spánné 
szászvárosi magánzó, 5 éves kis leánykája, a 
Hosszu-utcában játszani ment a szomszéd 
udvarra. Anyja a közeli szomszédasszonyok
kal együtt egy utcai lócán tereferélve varrdo- 
gált s nem vette észre, hogy kis leánya a 
szomszéd udvaron egy rotyogó üst mellett 
játszadozik egy hozzáhasonló korú fiúcská
val. Az üstben, szabad tűz mellett, hullott 
almát főztek a disznóknak s nagy gondatlan
sággal senki sem vigyázott a veszedelmes 
nyitott tűzre és a fedetlen rotyogó üstre. A 
kis leányka kevés idei játék után, az üstből 
egy pár fövő almát akart kiszedni, hogy meg
egye, de szerencsétlenségére a nyitott tűznél 
ruhácskája lángott fogott. Az udvaron egye
dül lévő kis fiú, mikor égni és jajgatni látta 
kis barátnőjét, felragadott egy kisebb vizes
edényt s leöntötte vele az égő leánykát, de 
a kevés viz nem sokat használt. Látva, hogy 
a kislányon az egész ruha lobogni kezd, ki
szaladt az utcára rettenetes orditások között. 
Mire özv. Spánné az utcáról az udvarra sza
ladt, kis leányának haja is tüzet fogott már 
s a gyermek borzalmas jajgatások között, 
csupa lángokban állott. A szerencsétlen kis 
leányt anyja egy pokróccal hirtelen lebon
totta, de már nem lehetett megmenteni, mert 

isszonyu kinok között még az nap éjjel bele
halt szörnyű égési sebeibe.

— Az elemi iskolák csak október 1-én 
nyithatnak meg. A rettenetes gyermekbe
tegségre való tekintettel, a közoktatási mi
nisztérium, a közegészségi tanács javaslatára, 
az összes elemiiskolák részére elhalasztotta a 
tanitás megkezdését október 1-ig. A közép
iskolákra e halasztás nem vonatkozik s igy 
a beirás és tanitás azokban normálisan fog 
megtörténni. A Regátban dühöngő járvány 
hüdésekben és borzasztó fájdalmakkal járó 
merevedésekben jelentkezik a gyermekeken s 
halálozási arányszáma oly nagy, hogy soha 
nem tapasztalt éberséggel és lendülettel fog
tak össze az illetékes hatóságok a járvány 
leküzdésére. Külön betegszállító vonatokat 
rendeztek be és különleges figyelemmel gon
doskodnak a fertőtlenítésről. A Regátban min
den poliomielitában (ez a neve a járványos 
betegségnek) levő gyermeket Bukarestben 
gyűjtenek össze a gyermekgyógintézet, külön e 
célra berendezett két pavilonjában. Az egész 
ország területén tilos 10 éven aluli gyerme
keknek szinházba, moziba s egyébb gyüle
kezési helyre menni, mert a betegséget leg- 
inkábbb a felnőttek terjesztik. Erdélyben még 
eddig csak szórványosan fordult elő egy-két 
eset.

(Cenzurat.)
— A bortermés bejelentése. A közelgő 

szüret időszerűvé teszi, hogy a szöllőbirto- 
kosok figyelmét felhivjuk azokra az érvény
ben levő intézkedésekre, amelyek szerint a 
bor- és musttermést az elöljáróságoknál be 
kell jelenteni a szüret befejezése után azon
nal, de legkésőbb 24 óra alatt. A termelési 
helyen eladott, vagy elszállítandó bor az el
szállítás előtt bejelentendő megadóztatás vé
gett. Aki ezen rendelkezések ellen vét, azt 
jövedéki kihágás cimén az adók kétszeresé
vel és 5000 leu pénzbirsággal büntetik meg. 
A termelőknek adómentes borkedvezmény 
iránti igényeiket legkésőbb a szüvet megkez
déséig kell bejelenteni. Kedvezményt a csa
ládfők és a 18-ik életévüket betöltött család
tagok élveznek. Italméréssel bíró temetők 
kedvezményben nem részesülnek.

— Bérházat ad el a ref. egyház, hogy 
roskadozó templomát kirenoválhassa. A fő
hatóság által eladásra engedélyezett bérháza 
Országúton fekszik s jelenleg özv. Solymossyné 
birja haszonbérben. Az érdeklődőknek bőv
ebb felvilágosítást Bocz Soma takarékpénz
tári igazgató ad a Szászvárosi Takarékban.

— Közgazdasági hirek. Gabona: Üzlet 
rettenetesen vontatottan megy. Semmi élénk
ség. Malmok tiszteiket nagyon nehezen tud
ják elhelyezni s igy a vételkedv a legmini
málisabbra szorítkozik. Árak: 750—760 kis
malmok részéről. Nagymalmok egyelőre csak 
a legszükségesebbet veszik s azt is csak fenti 
árakban fizetik. — Tengeri: Bőven került 
vaggonrakományban a Regátból, valamint 
helyi termelő részéről is a piacra. Nagy ke
reslet már ebben a cikkben nincsen. Ára 
150—155 nagyvékánként. — Zabban : bő kí
nálat, ára 55 lei litervékánként.

— Az alkoholkérdés megoldása. „Az 
alkoholizmus** cimü lap Forel Ágost svájci 
egyetemi tanárnak frappáns véleményét hozza 
az alkoholkérdésről a következőkben: „Ha 
varázsvesszővel sikerülne egy ország vale- 
mennyi iszákos emberét egy csapásra eltün
tetni, rövid 2—3 évtized alatt éppen annyi 
iszákos lenne, mint jelenleg. Ha ellenben az 
összes mértékletes ivókat abstinenssé tesszük, 
az iszákosokkal azonban nem törődve, azokat 
tovább hagyjuk inni, rövid 2—3 évtized alatt 
nem lesz többé iszákos ember.**
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— Agyonsujtotta a villámcsapás. Kiss 
Péter petrillai lakost, mezei munka közben 
nagy vihar érte utol. A község messze volt 
tőle s igy az eső elől egy szénakazal alá 
bujt. Pár pillanat múlva azonban a villám 
a szénakazalba csapott s a szerencsétlen em
bert agyonsujtotta.

— A cigányok kincse. A minap Újvidék 
határában egy kóbor cigénykaravánt fogtak 
el a csendőrök tiltott koldulás miatt. A ci
gányok négy csontig lefogyott, tüdővészes, 
táncoló majmocska produkciói után kéreget
tek. Bekísérték őket Újvidékre, ahol amikor 
a szekerüket átvizsgálták, a szalma közt, fol
tozott cserépfazekakba rejtve, 64 kiló ezüst
pénzt találtak. Eddig még meg sem lehetett 
állapítani, hogy mennyi pontosan a cigányok 
kincse, mert ,a sok ezüst húszféle ország 
pénznemeiből van összegyüjve.

— Amit a esetiektől megtanulhatnánk. 
A cseh közoktatásügyi miniszter rendeletben 
tiltotta meg az iskolába járó leányoknak a 
kirivó és dekoltált ruha viseletét, az erotikus 
testszinü harisnyák hordozását, valamint a 
púder és rúzs használatát. Ez a rendelet az 
egyetemi hallgató nőkre is kötelező.

— A méz mint táplálék és mint gyógy
szer. A mi népünk sokkal kisebb mértékben 
fogyasztja a mézet, mint az európai nyugati 
államok, vagy az amerikai Egyesült Államok 
lakossága. Pedig a méz elsőrendű táplálék, 
amelyről I. B. Voirnot igy nyilatkozik: Hogy 
élhessünk, két dologra van szükségünk: az 
egyik, hogy együnk, ha egészségesek vagyunk, 
a másik, hogy gyógyitsuk magunkat, ha meg
betegszünk. A méz mindkét célt szolgálja: 
táplál és gyógyit. A méz ezen tulajdonságait 
a régiek is ismerték és azt tartották, hogy 
sok méz élvezése hosszú életet eredményez. 
Ma azonban már az orvosok is megállapí
tották a méz gyakorlati jelentőségét úgy az 
élelmezés, mint a gyógyászat terén. Magas 
tápértéke elsősorban onnan ered, hogy leg
nagyobb mennyiségben gyümölcs- és szőlő
cukrot tartalmaz, de ezt is invertált állapot
ban úgy, hogy a gyomorba jutva azonnal 
felszivódhat a szervezet által. Az invertálást, 
az emésztési folyamat legnagyobb munkáját 
már a méhek végezték el, úgy, hogy az em
beri szervezetnek csak assimilátió maradt. A 
méznek ez a tulajdonsága az, amely annyira 
értékessé teszi a cukorral szemben. Másod
sorban különböző tápsokat is tartalmaz, ame
lyek az emberi test fentartására feltétlenül 
szükségesek. Sok benne a vitamin, azután 
pedig foszfor, mész és vas. Ezen tulajdonsá- 

mézevés után az ember emésztő gépje fel 
van mentve azon munka alól, amelyet a cu
korevés ad és igy dacára annak, hogy a test 
megkapja a szükséges táplálékot, egyes szer
vek nyugalmat élveznek. Az ásványi sók, ha 
nincsenik is tulnagy mennyiségben a mézben 
minőségük, összetételük és eredetük olyan, 
hogy könnyen és teljes mértékben emészthe- 
tök. Vérszegény betegeknek tehát jobb or
vosság a méz, mint bármely más mestersé
ges készítmény. A körülbelül 0'14 százalék
nyi hangyasav pedig kiváló antiseptikus szer, 
amely a mézet a romlástól megóvja, az em
beri szervezetre pedig desincificiáló, erősítő 
és üditő hatással van. Mindezekhez hozzá
járul még a Caiilas felfedezése, hogy a méz 
rádiumot is tartalmaz. Ezen rádium nemcsak 
a rákra lehet gyógyító hatással, de feltétlenül 
jót kell tegyen a vérszegény, ideggyenge és 
üdülő betegeknek. Ha a mesterséges rádium 
készítmények hasznosoknak bizonyultak, a 
mézben levő rádium annál hatásosabb kell, 
hogy legyen, mivel természetes eredetű. Egy 
kanálnyi méz egy pohár meleg vizben cit
romlével elkeverve, kitűnő esti ital a turisták
nak. Körülbelül 75°/o caloriát tartalmaz. A méz 
mindennapi evése hosszú élet titka. Ezt még 
Democritos mondta.

Híres anekdóták.
Két újonc.

Egy napon 11. Frigyes porosz király, test
vérével Henrikkel, meglátogatott egy ferenc- 
rendi kolostort Sziléziában. A iátogatás vé
gén miután látták s tapasztalták a főnök ven
dégszeretetét, kérdi a császár a quardiántól 
van-e valami kivánsága?

»Igen Felség“ — feleli a guardian, — ké
rem engedné meg nekem a törvény ellenére, 
hogy minden évben „két újoncot“ fogadhas
sak föl.

„Legyen meg a kivánsága“ — feleli a ki
rály — és az első alkalommal én magam 
fogok küldeni „két újoncot“. Ezután adafor- 
dult testvéréhez s mondá franciául — azt 
gondolva, hogy a quardian nem fogja meg
érteni: — „Küldeni fogok ennek az ágról- 
szakadt ostobának két szamarat.“

A guardián, ki az egészet értette, nyugodtan 
tette hozzá: „Miután Felséged oly nagylelkű, 
szabad legyen még egy kegyelemért esedez
nem. Engedje meg Felséged, hogy azon két 
újonc egyikének, kiket küldeni fog, adjam 
Felséged nevét; a másiknak pedig Fenséges 
testvérének a nevét.“

„ERZSÉBET“-M03I
A KONVIKTUSBAN.

fllapitua 1911-ben. -n- lg. váll. Heuairth György.
; Ma vasárnap, f. év szept. hó 4-én 

délután 430 és este 830 órakor:
Nagy cirkusz-film

Zemgannó fivéreit
Szenzációs dráma a mű vészéletből.I

1 Főszerepben a volt orosz cári udvari 
ballet príma balierinája Stacia 

Napierkowska, Constant Rémy, 
San Juana. Ezenkivül:

i Terpsichor, a táncosnő, és

í ZIG0TT0.
A hátszegi Szt. Ferencrendi 

nővérek leányinternátusa újra meg
nyílt elemi iskolások részére. 19 i-3

j Kiadó lakás. Szászvároson a Ro- 
moszi-ut 9. szám alatt lévő ház f. 
hó 15-ikétőI kezdve haszonbérbe ki
adó. Értekezni lehet ugyanott.

Eladó ház. Szászvároson a Piața 
Ardeleana (régi Iskolatér) 8. számú 
ház eladó. Értekezhetni Bocz Soma 
takarékpénztári igazgató urnái, w 1-2

F. Ábrahám - Orăștie 
Ajánlja a n. é. közönség szives 
figyelmébe kitűnő minőségű 
kenyér- és tésztalisztjeit 
a legjutányosabb napi áron.

Raktáron tart mindennemű terményt, 
15 korpát, stb. 1-4

AER0Z0N 
a legjobb légyfogó, 

nagyban és kicsinyben kapható a 
„Szászvárosi Könyvnyomda R.-t.“ 
könyv- és papirkereskedésében.

Cenzurat: de Liviu Herlea, Polițai.
gainál fogva a méz tápláló ereje nagyon nagy 
s főleg abban nyilvánul, hogy gyors felszí
vódása következtében, magas hőt fejleszt, erő
siti az izmokat, csillapítja az idegeket s mind
ezt anélkül teszi, hogy munkát adna az em
ber emésztő szerveinek. Másrészt pedig mint 
gyógyszer is elsőrangú. Elűzi az álmatlansá
got, szünteti az ideges rohamokat, forró teába 
hasznos szer köhögés, rekedtség, hurut s ál
talában a tüdő mindenféle bántalmai ellen 
stb. Dr. Miget párisi egyetemi tanár Írja: A 
méz elejét veszi az elfáradásnak azzal, hogy 
amikor helyreállitja a szövetek veszteségeit, 
nem veszi igénybe a szervezetet a maradé
kok eltávolítására. Teljesen elmarad az inver- 
tális folyamat, amely ha tökéletlen, cukor
betegséget okoz. A. J. Cook tanár mondja: 
Ha a közönséges cukor átalakitatlanul szívó
dik fel, a vesék küszöbölik ki a testből, ami
nek a következménye azok elfáradása lehet '■ 
s az orvosok nem tévednek, amikor azt ál
lítják, hogy a huszadik század túl nagy cu
korélvezése ézékenyen káros a vesékre és 
igy veszélyes az egészségre. Ezzel szemben

1

Uincs a megyében napilap, 
s igy a megyei vonatkozású eseménye
ket, személyi és egyéb híreket, rendele
teket s üzleti vonatkozású hirdetéseket

F.csakis a megyében megjelenő újságokból
olvashatja.

Rendelje meg a 15 év óta fennálló s a 
megye minden részébe járó 

„Szászváros és Vidéké“-t 
Előfizetési ára: Egész évre 240, félévre 120, 
negyed évre 60 leu. Hirdetései olcsók!

Nyomatott a „Szászvárosi Könyvnyomda Részvénytársaság“ gyorssajtóján.


