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Megjelenik minden vasárnap.
Mindennemű pénzküldemények a „Szászvárosi Könyv

nyomda Rt.“ címére küldendők.
Hirdetések árszabály szerint. — Kéziratok nem adatnak vissza

Valami az életiramról.
Akinek megadatik néha az a lelki 

erő, hogy az életnyargalásban nehány 
percre bár meg tudjon állani és ebben 
a megállásban maga köré tudjon nézni,
— épületes látványt szemlélhet szerte, 
amerre tekint. Az emberek terv nélkül, * 
cél nélkül, valami őrült áramtól űzetve 
loholnak, eszük megjöttétől az utolsó 
vonaglásig. Futnak, futnak és örökké 
futnak.

Nem néz senki se jobbra, se balra, 
nem néz előre, se hátra, csak megy és 
megy, azaz nem is megy, hanem lo
hol, vágtat inaszakadtán — valahová, 
valamerre, — amerre a többi igyekszik.

Az értelmetlen tömegszuggeszciónak 
olyan rémes jelensége ez, amelyik, — 
ha tovább is igy tart, második viz- 
özönt hoz az emberiség fejére kiful
ladás formájában, végkimerülések jegye 
alatt.

Mert álljunk csak meg egy kissé. 
Nézzünk csak széjjel a világszinpadon, 
az életcirkusz látatlan porondján.

Jónéhány évtizede megkezdődött egy 
úgynevezett terelés. A napi munkáját 
rendes kerékvágásban végző embere
ket elkezdték űzni, ijeszteni, rémiteni. 
Vigyázzatok: — mondották, — az éj
szakában, titkok közt vagytok, itt-ott 
füttyszavak, hangok hallatszanak, mind 
jeladások ezek a ti existenciátok tönkre
tételére. Ellenség közeleg, le ne pi
henjetek.

Az emberek (a mesében juhoknak 
személyesitik őket) nem vizsgálták iga- 
zak-e a suttogtatások, nem néztek egy
általán maguk köré. Egyszerűen elhit
ték, hogy amit ők nappalnak tudtak 
időtlen idők óta — tényleg sötétség, 
éjszaka, valóban szürkület. Elhitték, 
hogy amit kezük tapintásával éreznek: 
mystikum. Elhitték, hogy a félelmében 
fütyörésző valójában haramia, ki jelt 
ad a bandának, mely direkt őt akarja 
kifosztani, akarja megölni. Elhitték, hogy 
a hangok: vezényszavak, jeladások, lesi- 
puskások vészes morgása és hogy el
lensége neki az egész világ; emberek, 
állatok, mind.

Beszéljünk józanul. Hát nem az ős
ember mindentől félése, páni félelme 
lett ur a műveletnek nevezett ember
páriák között? Hát nem ellenséget lá
tott és lát mindenki mindenkiben? Hát 
nem ott tartunk, ahol a kezdet embere 
ijedtében leborul egy kődarab előtt és
— imádni kezdi, hogy ne bántsa őt. 
Hát nem méregitalnak néz ma min
denki minden folyóvizet, amely pedig 
neki éltető frissülést okoz.

A világháborúban, a forradalmakban 

agyonhajszolt ember; a ma embere 
egy lélekmérgezés áldozata, egy őrült 
iram szenvedő futója, akinek élete nem 
élet, nem élés, nem átélés, hanem sof- 
főrösködés, motorvezetés erdőn, utcán, 
mezőn, ugaron, országúton, levegőben. 
Vad iram mennyeken, poklokon át.

És itt, ebben van a tragikuma mind
nyájunknak. Itt, ebben vész semmibe 
minden szép és nemes emberi cél. — 
Sociologusok azt mondják: az ember 
célja a boldogság, a megnyugváskere
sés. Nos, ez a cél a ma emberének 
szeme elől elveszett. Tényleg éjszaká
nak kellett reánk borulnia, hogy ne 
vehessük észre az élet, a lét egyetlen 
célját, értelmét.

Kérdezzük meg csak magunktól: hát 
azért jöttünk a világra, hogy folytono
san hajszolódjunk és hajszoltassunk ? 
Azért van ember és élettárs, hogy egy
más ellen vivjunk végezetlen csatát? 
Azért oktatják, nevelik az édes anyák 
szépséges gyermekeiket, hogy soffőrös- 
ködjenek az életautón? Hogy folyton ♦ 
60—100 kilométeres sebességgel vág
tassanak el pihenést, örömöt, meg
nyugvást nyújtó hegyek, völgyek, for
rások, cukros-boltok, cirkuszok, strand
fürdők, tengerek mellett? Hát azért 
élnek, hogy ne tudják meg mi az igazi 
élet ? Mi az öröm, mi a megelégedés ?

A rohanásban nincs öröm, nincs 
boldogság. Annak végén csupádoscsu- 
pán a kifulladás szalagja áll.

Térjen hát eszére minden vágtató. 
Lassítsa meg az iram-menetet. Kormá
nyozza úgy élete jármüvét, hogy meg- 
megálljon enyhülést adó stációkon. Ve
gyük észre és éljünk az apró kis örö
möknek. Adjuk át magunkat néha a 
gondtalanságnak. Hiszen nem muszáj 
örökös autóbuszon járni, ahol fülledt 
a levegő s állandó feszültségben van 
minden idegszál.

Az élet nem autóbuszjárat, amelyik 
örökké utón van. Az élet gyalogsze- 
reskedés is. Sőt csupán csak az kellene 
legyen, gyalogszereskedés, amelyik mel
lett meg lehet állani, lehet sietni, lehet 
ballagni s éjszakára csendesen nyu
galomra térni.

Hiszen a ma embere nem látott nap
keltét, se lementet, csak sebesség mé
rőt és benzines-tartályt.

Ezt nézni pedig: nem élet.

A pénz őfelsége 
eltűnt, visszavonult nehéz páncél szekrények 
sötét mélyébe s azoknak, kik belőle élnek, 
alig maradt itt valami. A világ azért éppen 
úgy forog, a nap éppen úgy süt, csak a ke
nyér lett kevesebb, csak a gond több, csak 

ez hiányzik, csak az kellene, itt van a tél s 
a nélkülözések réme, a szegénység fájdalmas 
ténye szántja mélyebbre a gond barázdáit. 
„Nincs,“ a hatalmas ur, egyre követelőzőb
ben kopogtat, hiába kergetjük, hiába üzzük, 
hiába hajtjuk, itt van a nyakunkon, a há
tunkon, ott van minden gondolat mögött s 
mint sötét árnyék kisér, ha szökni akarunk 
előle.

Európa természeti kincsekben leggazda
gabb országában Ur lett a gond. Vannak 
végtelen sikságaink, melyeken hullámzó, arany
kalászos búzatáblák a láthatár szélén a kék 
égbolttal ölelkeznek s nincs kenyerünk. Van
nak végtelen legelőink, melyek szelid dom
bokon, magas hegyeken keresztül havasokig 
nyúlnak s rajta gulyáknak végtelen hadserege 
szelid kolompszó mellett legel s nincs hú
súnk. Csillagok honáig nyúlnak fel végtelen 
erdőségeink s nincsen fánk, mély ölü folyó- 
inkban vigan ficánkol a hal, a föld sötét mé
lyében arany csillog, kőszén keményszik, vas 
kivánkozik dolgos kéz alá, só terem puha 
kenyérhez, ásványvíz bugyog, hogy pompás 
borainkkal egyesüljön, vagy beteget gyógyít
son. földgáz sistereg, hogy gyárakat hozzon 
mozgásba, a kőolaj patakokba ömlik s ne
künk mégis semmink sincsen. Gyáraink kar
csú kéményéből mind vékonyabb füstszallag 
száll az ég felé, kohóink tüze egyre halvá
nyodik, üresen futnak vonataink s mind több 
lesz a munkától megfosztott ölbe tett kéz.

S mindezt, hogy igy van, emberek, konok, 
elfogult emberek teszik, kiknek hivatása volna 
egy gazdag ország keretein belül megelége
detté tenni az emberek millióit. Ne a kisebb
ségek kultúrájától, ne azok nyelvétől, ne a 
koholt irredenta vádaktól féltsék az országot. 
Egy nincstelen országban nemcsak a nyomor 
sir és nemcsak a szegények panasza hangos. 
Az ilyen országban meglazul az erköcs, el
bújik a becsület, burjánzik a bűn s csak ho
mokra épitett vár az igazság. Egy népnek a 
jóléte, forrása minden jónak, minden szépnek, 
de egy elszegényedett s leszegényitett nép 
kiszámíthatatlan következményű történelmi tra
gédiáknak a szülő anyja.

E gazdag ország szegény lakosainak meg
dönthetetlen hatalmú kormánya ne bennünk, 
kisebbségekben keresse ellenségeit az or
szágnak. A mi kultúránk, a mi nyelvünk, a 
mi két dolgos kezünk, a mi becsületünk 
arannyal fel nem mérhető kincs lehet annak 
kezében, ki ezredévek történelmi tanúságait 
szem előtt tartva, az ország érdekeit minde
nek fölé helyezve, megtalálja az utat a meg
értés felé. Keresni, megtalálni és haladni a 
megértés utján renaissancát jelentheti egy or
szágnak, mert hiába való és meddő próbál
kozás összetörni és kiirtani oly fajtáját az 
embereknek, kiknek megdönthetetlen erős
sége a tiszta erkölcs s akiknek egyetlen, de 
hatalmas fegyverük van, az Igazság.

Lehet nehéz és szokatlan a hivatottaknak 
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rá lépni egy olyan útra, melyen az Igazság 
és a Tiszta Erkölcs vezet a Megértés felé, 
de ha rálépnek, de ha rajta haladnak, gá
lyánk kopott szőnyegére hullani fog ismét a 
megelégedettségnek s a jólétnek aranyesője.

—b—

HÍREK.
9 szászvárosi [apitoliumban.

A multkorában letévedtem a Malom-utca 
környékére, vesztemre. Gyanútlanul lépe
gettem a szászvárosi hires aszfalton, mi
kor hirtelen egy irányba kerültem lábaim
mal. Elcsúsztam — konstatáltam tápász- 
kodás közben, — pedig nics is narancs
szezon. Közelebbről vizsgálva a dolgot, az 
elcsúszás tényén kivül megállapíthattam, 
hogy senki nem látott, ami — tekintve a 
Malom-utca forgalmát, — nem számítha
tott csodára. Narancshéját sem láttam se a 
közelben, se a távolban, de gyanús foltok 
tarkitották ruhámat, melyek bámulatos mó
don hasonlítottak a járdát boritó pettyek
hez. Junó istenasszony szent madarai, a 
libák voltak erre látógatóba. Névjegyeik 
tömege élénken bizonyította, hogy ezt nem 
lopva, titokba tették s hogy az ősszi eső
zések jótékonyan befolyásolták a fü és 
egyéb zöldségfélék újjáéledését, azt viszont 
a névjegyek zöldes alaptónusa igazolta. 
Túl a pompás hidászati alkotáson az egész 
nagy római Capitolium fogadott. Az úttes
ten, a járdák nyomait jelző s a házak men
tén húzódó kőbuckákon, az árokban, min
denhol libák nyújtogatták fehér nyakukat. 
Sziszegve és megvető pillantással fogad
tak engem, a pogány idegent, kiről ugy- 
látszik, messziről látták, hogy inkább sült- 
ropogósan élvezem őket, mint igy lármázva 
és pettyegetve szeszélyes mozaikokat lábam 
elé. Egy nagy csoport szárnyra kapva, ret
tenetes gágogással fejem felett útra kelt s 
római jellemhez hiven minden akadályo
kon, villanydróton, békés teheneken, em
bereken keresztül uj utcába, friss fűre szállt. 
Mindez megerősitette azt a tudatot, hogy la
tin országban vagyok, hol a rokon ősök 
hitéhez hasonlóan szent állat a liba, mit 
senkisem őriz, senki korlátok közé nem 
szőrit.

— Éhező magyar diákok. A Bukarest
ben tanuló magyar főiskolai tanulók jajszava 
már a tavaly megdobogtatta a romániai ma
gyarság szivét. A gondtalan, 20 éves ifjúság 
gyönyörű romantikája, a magyar főiskolai 
diákokra nézve: egyszerűen csődöt mondott 
uj helyzetünkben, mert a magyar diák élete 
ma legnagyobb részben nem egyéb, mint 
hallatlan nélkülözés és kimondhatatlan nyo
morúság. Oly megrázó diák-tragédiákról szá
moltak be sokszor a napilapok, hogy azok
nak még elképzeléséhez is hogárthi fantázia 
szükséges. A szégyenletes diáknyomor még 
a tavalyi évben, szélesebb körű magyar tár
sadalmi mozgalmat indított meg a szegény 
diákok felsegélyezésére, de sajnos: az ered
mény alig volt több a semminél. A magyar 
társadalom a jövendő reményeivel szemben 
olyan szűkkeblű indolenciát tanusitott, hogy 
az, — bár sok mentséget Írhatunk fel eny
hítő körülmény gyanánt, — mégis szégyene 
a romániai magyarságnak. Az éhező diákság
gal szemben a magyar társadalom immár le 
kell rója a tartozás el nem disputálható kö
telességét, mert az az öngyilkosságnál is több, 
ha jövendő politikai magatartásunk vezérei
vel, parlamenti képviselőivel nem törődik a 
magyarság egyeteme. Nem szabad éhezni 

engednünk kultúránk jövendő oszlopait, fá- 
roszait, s lehetetlen nyomorúságban sinyleni 
hagynunk jövendő magyar gazdasági életünk 
irányitóit és gyarapítóit I Minden becsületes 
magyar léleknek tettekkel kell támogatnia a 
Tornya Gyula volt szenátor által megkezdett 
mozgalmat és a magyar diákok felsegélye
zésére alakult bizottság felhivására, minden 
nemzetét szerető magyarnak elkeli juttatnia 
filléreit az éhező magyar diákok példátlan 
nyomorúságának enyhítésére. Szerkesztősé
günk ez utón kéri a kenyérmezei magyarsá
got, hogy adományokat, — nyilvános elszá
molás és lapunk hasábjain közölt nyugtázás 
kötelezettsége mellett, — küldjék be a „Szász
város és Vidéke“ szerkesztősége cimére. Mi 
az adományokat a bukaresti segélybizottság
hoz fogjuk elküldeni.

— A Szászvárosi Ref. Nők Szervezete 
újból megkezdi minden hónap utolsó vasár
napján tartandó vallásos-estélyeit. Az első 
estély október 30-án 6 órakor lesz a kollé
gium imatermében, következő sorrenddel: 1. 
Előfohász. 2. A 244 ik éneket (régi könyv
ben 225. oldal) énekli a gyülekezet. 3. Sza
val Gönczy Pál. 4. Felolvas Gergely Ferenc. 
5. Énekel a Dalkar. 6. Szaval Ginsel Irén. 
7. 179-ik éneket (régi könyvben 166. oldal) 
énekli a gyülekezet. Perselyadományok a sze
gények segélyezésére. A közénség érdeklődé
sét és pontos megjelenését, hogy 6 órakor 
kezdeni lehessen, kéri a rendezőség.

— Megbuktak a hires párisi női sza
bók Budapesten. A világhirü párisi szabók 
akik a fejlődő Budapesten uj piacot szeret
nének teremteni maguknak, ezen az őszön 
nagy divatkiállitást rendeztek a magyar fővá
rosban. A kiállítást a Gellért-szálló termeiben 
nyitották meg. A kiállításon a következő cé
gek vettek részt kollekcióikkal: Lanvin, Che- 
ruit, Jenny, Patou, Worth, Gallot, Philippe 
& Gaston. A kiállitás alkalmából sok érdek
lődő gyűlt össze a Gellért-szálló termeiben, 
de a párisi szabók nem arattak nagy sikert 
Budapesten. Az elegáns és kulturált ízlésű 
pesti hölgyek hamar megállapították, hogy a 
párisi divatkirályok nem a legelsőrangu kom
pozíciókat hozták magukkal. Sőt még a man- 
nequinek közül sem az első garnitúra uta
zott velük. A válogatottan elegáns próbakis- 
asszonyakat Párisban hagyták Worthék és 
Calloték, csak úgy mint a válogatott ruha
költeményeiket. Ami pedig elég hiba volt, 
mert az előkelő pesti dámák ismerték a sza
bók elsőosztályu kreációi és ezt a selejtes, 
másodosztályú árut mosolyogva utasitották 
vissza. Ez a bukás annál lesujtóbb a nagy 
szabókra nézve, mert három hónappal ezelőtt 
Bécsben érte őket hasonló sikertelenség. Úgy 
látszik, hogy a divat terén Budapest, Bécs 
és Berlin Amerikához hasonlóan függetleníti 
magát a párisi divatfejedelmek uralkodása alól.

— Zeneművészet városunkban. A Hor- 
ceag főhadnagy karmester által rendezendő 
koncert műsorán: Haydin „A teremtés“ cimü 
hires egyházi oratóriuma szerepel, melyet szász 
polgártársaink a múlt évben nagy sikerrel ad
tak elő egy tamplomi hangverseny keretében. 
A próbák nagyban folynak, a résztvevők, vá
rosunk előkelő zenei társadalma nemzeti és 
felekezeti külömbség nélkül. A próba soprán és 
tenor szólamok részére minden hétfő estére, 
alt és bassus részére csütörtök este fél 9-re 
van kitűzve az állami leányiskolában.

— Fürdőrend. A helybeli kádfürdő bár
mely csütörtök, péntek, szombaton egész nap 
és vasárnap délelőtt, a gőzfürdő urak ré
szére bármely szombaton délután van nyitva. 
Gőzfürdő hölgyek részére november hó 3-án 
és 17-én, csütörtökön délután.

— Iparosok, szakmunkások jelentke
zése. A vonatkozó hadügyminiszteri rendelet 
alapján a helybeli hadkiegészitő parancsnok
ság ez utón is felhívja az iparosok, szak
munkások, műszákiak figyelmét, hogy a had
ügyminiszteri rendelet értelmében 1927. nov. 
1-től 1928. február 1-ig illetékes katonai ki
egészítő parancsnokságoknál katonai köny
vecskéjük láttamozása céljából jelentkezni tar
toznak. A jelentkezési kötelezettség erdélyiek 
részére kiterjed az 1902—1924. évi kontin- 
gesbe tartozókra, legyenek bár orvosi, csa
ládi vagy más okokból is felmentve. E kon- 
tingesbe tartozók közül azok is jelentkezni 
kötelesek, kik ezt bármi okból eddig elmu
lasztották. Távollevők családjuk által értesi- 
tendők a jelentkezés kötelezésre, melyet azok 
a tartózkodási helyükhöz legközelebb eső ka
tonai parancsnokságnál, külföldiek a konzu
látusnál eszközölhetnek. A jelentkezés napja 
szászvárosiak részére december 20—23, kud- 
zsiriak részére 3—8. A csendőrség, rendőr
ség és katonai hatóságok szigorúan utasitva 
vannak az érdekeltek jelentkezésének ellen
őrzésére, minek elmulasztása szigorú büntető
jogi következményekkel jár.

— A szászvárosi állami anyakönyvi 
hivatal házassághirdető tábláján a következő 
házasulandók kihirdetései vannak kifüggesztve. 
1. Coca Antal gör. kath. vallásu 30 éves nőt
len téglavető szászvárosi és Mátyás Mária 
gör. kath. vallásu hajadon gyulafehérvári la
kos. 2. Moga Aurél gör. kath. vallásu 26 
éves nőtlen gépész szászvárosi és Suvaina 
Erzsébet gör. kel. vallásu 21 éves hajadon 
szásvárosi lakos.

— Halálozás. Özv. Mánn Károlyné szül. 
Ekard Berta f. hó 16 án, életének 69-ik évé
ben hosszas szenvedés után elhunyt. Teme
tése f. hó 18 án d. u. 4 órakor volt a róm. 
kath. egyház szertartása szerint nagyszámú 
rokonság és gyászoló közönség részvétele 
mellett.

— A főtéren benzinraktár részére bó
dét akart Mococ Áron vállalkozó felállítani, 
azt azonban a városi tanács, tekintettel arra, 
hogy egyfelől a főtér külömben is szűk a 
vásárosok kirakodása alkalmával, másfelől a 
benzinárusitó raktárok eléggé könnyen meg
közelíthető közelségben találhatók, nem en
gedélyezte.

— A bukaresti meteorológiai intézet a 
tél közeli beáitát, kemény, fagyos időt és he
ves hóviharokat jósol. A Fekete-tengeren hir
telen depresszió állót be, aminek következ
tében az idő hirtelen lehűlt s a gyalui ha
vasokban, Brassó körül, Gyimesen és Har
gitán megmutatta magát Télapó. Szerencsére 
hirtelen vissza is vonult, de úgy látszik, hogy 
itt leselkedik az ajtóban.

— A havason termelt városi tűzifa 
leusztathatása céljából épülő zsilip építése 
Amlacher erdőmérnök felügyelete alatt gyors 
tempóban közelidik befejezéséhez és remél
hető, hogy ha az idő kedvezni fog, az usz- 
tatás három hét múlva megkezdhető lesz.

— A Magyar Légiforgalmi öt év alatt 
8826 utast szállított baleset nélkül. A 
Magyar Légiforgalmi R-t. ebben az évben 
a vele üzemközösségben működő Deutsche 
Luft-Hansa A.-G.-tal együttesen Budapest— 
Bécs, illetve Bécs—Budapest között 160.612 
kilóméteres távolságot repült be baleset nél
kül. Kizárólag a saját üzemében 660.712 ki
lómétert repült 3452 felszállásban, 5055.5 
óra alatt, ötéves fennállása óta 8826 utast, 
összesen 887.438 kg. podggyászt, árut pos
tát stb. szállítottak a vállalat repülőgépei, 
anélkül, hogy akár csak egyetlenegy baleset 
is előadódott volna.
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— A hadikölcsönöket karitatív alapon 
akarja a magyar kormány valorizálni. 
A hadikölcsönök dolgát a népjóléti minisz
térium fogja rendezni és pedig karitatív ala
pon. Eszerint azok a hadikölcsönkötvénytu- 
lajdonosok részesülnek a kedvezményben, 
akik ki tudják mutatni, hogy teljesen elsze
gényedtek és nem nyerészkedési vágyból, ha
nem az állammal szemben hazafias magatar
tásból jegyeztek kölcsönkötvényeket. Az ille
tők aztán évjáradékot fognak kapni a népjó
léti minisztériumtól.

— Csak január elsején szüntetik be a 
negyedosztályu vaggonokat. Több napi
lap már hírül adta, hogy a C. F. R. vezér
igazgatósága nov. 1-ével be akarja szüntetni 
a negyedik osztályú személykocsikat. Most a ve
zérigazgatóság megváltoztatta ezt az elhatározást 
és úgy döntött, hogy csak január elsején lép
teti életbe az uj rendelkezést.

— Közgazdasági hirek. Gabonapiac: 
Búza: Kis mennyiségek könnyen vevőre ta
lálnak. Vaggon vételre nincs vevő csak ala
csony árak mellett, mert exportra 720—730-as 
árnál magasabban el nem helyezhető, ily 
árak mellett nagy gazdák pedig nem, akar
nak. Piaci ár 740—750 leu. — Tengeri. Elég 
bőven kerül piacra, ára jó száraz árunak 120 
leu vékánként. — Bab. Az idén kevés ter
mett s a kisfogyasztó fölveszi. Ára 100 leu 
litervékánként. — Krupli. Nagy kinálat van 
benne, ára 40 leu litervékánként. Lóhere. 
Teljesen üziettelen. Fizetnek névleg mert üz
let nincs benne 37—40 leüt kilogramonként. 
— Pénz. Nagyon kevés van belőle minden
ütt s az ami van, az is oly drága, hogy ke
reskedelmi célokra már nem felel meg a 
mai szerzési lehetőségek között s ebből ki
folyólag minden üzleti vállalkozás holtpontra 
jutott.

A patikus ur felolvasásra készülődik.
Fodrász-dráma egy jelenetben. 

Elkövette: Gergöy Adorján.
Az előadási jog képviselete 
Ergast urra van ruházva.

Személyek:
BORBÉLYINAS, egy piac-utcai hajnyirdá- 

bó), (hol nők részere: külön bubi-szakosz
tály, karöltve szőrszál hasogatással .és mani
kűr betéttel).

PATIKUS UR, a főtéri irodalmi patikából. 
(Patikus ur kitűnő hangulatban van, mert az 
Egylet részére a polgármester ur motoros 
vizipuskát, ártézi kutakat és kötelet helyezett 
kilátásba. Hangulatfokozónak, sarjadni kezde
nek, a szinen nem látható burjánosban a ki
aszott menta gyökerek. Az irodalmi patikát 
a szinen nem okvetlen szükséges szemléltetni. 
Műkedvelő rendezőktől elég, ha külön Per- 
sikol plakátokkal sejtetik, hogy a kiindulási 
kezdet a borbély műhelyhez a főtéri patika 
volt. Inkább a borbély műhely varázslandó 
elő korhű szerelvényekkel. A patikus ur kreá- 
lója csak kövér egyéniség lehet).

PATIKUS UR: (belépik a hajnyirdába a 
szétpattanásig feszes, közismert alt-wienbeli 
smokingjában.)

INAS: (a gazdája többnyire szögön lógó 
tűzoltó sisakjával a fején a borbély tükör előtt 
grimászkodik. A smoking tükörről a borbély 
tükörre — és vice-versa — visszaverődő su
gár cserebere következtében a hajnyirda las
san, de biztosan, fény-nyirdává változik a 
szinen. Városi villany erre az expressionista 
fényváltozatra nem használható, de zseblám
pák igen!)

PATIKUS UR: Nincs itthon a gazdád, te 
önkéntes csővezető csemete?

INAS: (lekapja a sisakot a fejéről) Áztatos 
szolgája. A főnök ur háznál borotvál, de rög
tön jön. Tetszik tudni, kérem áztatosan, a 
dalnok Berivoy urat késziti elő a születés 
napjára Branga Nicu nagyságos urnák. Dal
estély lesz a Transiban egy kicsi nedves 
vacsorával. Tessék parancsolni helyet foglalni.

PATIKUS UR: Hát a segéd hol van?
INAS: Spanyolban van — krém áztatosan, 

de lehet, hogy gyermekjárványban merevedik. 
Különben bocsánatot kérek, hogy a tükör 
előtt gyakoroltam magam egy kicsit a tűz
oltás' emberbaráti kötelességeinek alapisme
reteiben, de Bede Sanyi nagyságos úrtól lát
tám a porcellán boltban az önkéntes tűzoltói 
tükör-gyakorlatokat. Borotválni méltóztatik pa
rancsolni ?

PATIKUS UR: Azt akartam, de...
INAS: méltóztasson csak nyugodt lenni, 

én is tudok beretválni — krém ásson 1
PATIKUS UR: Te?
INAS: Igen — krém ásson! Beretváltam 

már a főnök urat is.
PATIKUS UR: így már más — öcskös.
INAS: (a kalapot elveszi a patikus úrtól 

és a fogasra akasztja. Ezzel a művelettel az 
álló fogast a patikus urra dönti s úgy meg- 
koppantja boltozatos homlokát, hogy azonnal 
tojás nagyságú daganat támad az ütés helyén.) 
Bocsánatért esdekelek, de, krém ásson, be
csület szavamra, nem akartam.

PATIKUS UR: Kezdetnek elég jó.
INAS: Pedig azt mondja a segéd ur, krém 

ássan, hogy nagyon könnyű kezem van. (Az 
ablakhoz cibálja a patikust.) Talán ide méz- 
tasson parancsolni, itt világosabb van, krém 
ásson, mert ide világit a Szőllősy ur — autó
busznak előléptetett — teher járgánya is, a 
melyik olyan büszke diadallal röpítette a da- 
lárdistákat a Jungerwaldba. Krém ásson — a 
Jungerwaldba s az Unterwaldba, a hirbe, a 
dicsőségbe, Nagyapóidon majdnem az örök
kévalóságba 1

PATIKUS UR: (Beleül abba a bizonyos 
székbe, amelyikben egy fél óra hosszat úgy 
érzi az ember magát, mintha nyakszirtmere- 
vedése volna.) Aztán siess önkéntesfi és ügye
sen csináld, mert felolvasásra kell mennem 
a népszövetségi estélyre. (Előveszi a kutya
nyelveket és olvasni kezdi: „A nadragulya a 
magyar népköltészetben** c. folkrokisztikai 
tanulmányát.)

INAS: Igenis — krém ásson 1 (Egy nagy 
fehér abroszt kezd a patikus nyakába gyö
möszölni.) Nagyszerűen tetszik konzerválva 
lenni. A saját termesztésű Persikolától mél- 
tóztatott ilyen terebélyes tokát növeszteni ? 
Milyen kitűnő munkamező ez e beretva szá
mára. Sehol egy csepp Ádámcsutkái... Ked
ves egészségére kivánom I

PATIKUS UR: Mit te ?
INAS: Prüszkölni méltóztatott parancsolni.
PATIKUS UR: Fenét méltóztattam. Tiká

csoltam. Szinte megfojtottál evvel a sátor
ponyvával.

INAS: Bocsánatot kérek. Becsület szavamra 
nem akartam — krém ásson. Oh, hogy is 
akarhatna valaki rosszat egy ilyen elsőrendű 
tokával teljesen Ádámcsutka nélkül?

PATIKUS UR: Hiszem, hiszem, csak siess. 
Egy fél óra múlva az estélyen fel kell olvas
nom saját buvárlataimról szóló értekezésemet. 
Siess.

INAS: Igen is — krém ásson, sietek. De 
méztasson elképzelni hogy pukkadozok, mikor 
a mi girhes papunk Ádámcsutkáját kell szap
panozni. Hogy az ördög vigye el ezeket a 
nyugdíjas egyetemes egyháziadós Ádámcsut
kákat I Rosszabbak ezek — krém áztatosan — 

a sebeshelyi golyvánál — borbély szem
pontból.

PATIKUS UR: Igyon Persikolt.
INAS: Igenis — krém ásson. Én is aján

lani fogom neki. (Elmegy a spanyol fal mögé, 
ahonnan egyik kezében egy köpőcsészéhez 
hasonlatos habedényt hoz elő. Másik kezé
ben egy serte-pamacs van s ezt hol az edény
hez, hol a patikus arcához verdesi, dörzsöli 
és kéjes vigyorral kezdi bekenni a patikus 
egész ábrázatát.)

PATIKUS UR: Az orromat is leakarod 
borotválni ?

INAS: Véletlenül kentem be. Becsület sza
vamra nem akartam.

PATIKUS UR: Mozgás, mozgás öcskös. 
(Rövid szünet.)

INAS: Méztatott hallani, krém ásson, mi
lyen ravasz inasa van Hemmen urnák?

PATIKUS UR: Nem méztattam.
INAS: Van egy kis tarka kutyája. Sok tarka 

kutya van, az igaz, de ez más. Amikor az 
inas hajvágás vagy borotválás után kefélni 
kezdi a vendéget, a kis kutya előszalad a dí
ván alól s a kuncsaft lábára ugrál.

PATIKUS UR: Kedves kis kutya.
INAS: Az ... És — krém ásson — nem 

hagy békét addig a kuncsaftnak, amig az inas 
rá nem kiált: „Mars, Trinkgeld!**

PATIKUS UR: Hát Trinkgeldnek hívják?
INAS: Igenis — krém ásson.
PATIKUS UR: (Félre.) Ez nekem szól. 

(Fenn.) Tényleg nagyon kedves kis kutya.
INAS: Én is akartam egy ilyen kis kutyát, 

de a főnök ur azt mondta, hogy kirúg vele 
együtt.

PATIKUS UR: Kapsz te kutya nélkül is 
elég borravalót 1

INAS: Én ? (A pamacsot tele habbal a pa
tikus nadrágjára ejti.)

PATIKUS UR: Szamár 1 Pecsétes nadrág
gal menjek a felolvasásra?

INAS: (vizes kendőt hoz elő s azzal kezdi 
mosni, dörgölni a nadrágot, amin igy még 
nagyobb pecsétnyom keletkezik.) Bocsánatot 
kérek, de becsületszavamra nem akartam — 
krém ásson.

PATIKUS UR: Jó, jó — csak vigyázz, 
hogy bár ennyivel maradjak.

INAS: Megijjedtem attól az elég borrava
lótól, amit tetszett emliteni.

PATIKUS UR: Talán nem kapsz?
INAS: Tegnap egy fillért se kaptam és 

fogadni mernék, ma sem kapok semmit.
PATIKUS UR: (a tükörben észreveszi, hogy 

némi biztatást vár a fiú.) Pedig más vendég
nek is elmeséled ezt a ravasz kutyahistóriát, 
ugye?

INAS: Ha egyedül vagyok az üzletben. Az 
a baj, hogy a segéd ur ritkán merevedik 
meg. A tegnap sem volt szerencsém a tarka 
kutyával, mert az exjárásbiró urból még ele
vátorral sem lehetett egy kis tringeltet ki
emelni. Pedig ő is ádámcsutkás és eszten- 
dőnkint legfeljebb, ha kétszer néz borbély 
tükörbe. Annak mind mesélhetek.

PATIKUS: Te csirkefogó, respektáljad a 
a közéleti előkelőségeket. (Rövid szünet.) 
Hijj, azt a ragyogó csillagát annak a beretvá- 
nak. Látszik, hogy acélból van, csak úgy 
szikrázik a szemem tőle.

INAS: Húz?
PATIKUS: Sőt 1 Taszit 1
INAS: Azonnal — kérem ásson. (A spa

nyol fal mögé siet s ott a beretvát teljes erő
vel egy szijjhoz csapdossa. Majd vissza jön 

I és tovább borotvál.
PATIKUS UR: (Nyöszörögve.) A segéd 

ur mondta, hogy könnyű kezed van? Mi?
INAS: Az édesanyám, mikor látta, hogy 

milyen könnyen tanulok hármonikálni.
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„ERZSÉBET“-MOZIkát. (Tálban vizet hoz és a szivacsot bemár- 
togatva, mossa a vértarajos habokat. A bő 
víz a patikus ur nyakáról lefolyik az alábbi 
helyekre és átüt az ingen és a tükröző nad
rágon.)

PATIKUS UR: Hát azt.a jódtinkturát mi 
a fenével mosod le ?

INAS: Semmivel I Azt nem mossa le semmi 
— krém áztatosan.

PATIKUS UR: Hát már most, hogy men
jek igy felolvasni a népszövetség elé ?

INAS: Tessék egy héttel későbbre halasz
tani — krém ásson I

PATIKUS UR: Te kosszvakarcs, mondd 
meg igaz telkedre, nem szólott semmit a 
gazdád mikor megberetváltad ?

INAS: De igen. Adott két jó pofot és azt 
mondta: „Nesze, hogy sajogjon a te pofád 
is. Marha 1“

PATIKUS UR: (Vizes inggel és nadrággal, 
pamacs bajuszával, homlokán egy tyúktojás- 
nyi daganattal, piros orral, arcán tenyérnyi 
nagyságú barna folttal, közepén angol tapasz- 
szal kidiszitve, — rohan a népszövetségi fel
olvasásra. Már elzugott a harangszó is s 
messziről a patikus ur felé búg egy bús, bo
rús, basszus hang a sötétségből, a Billich 
ur hangja; siessen gyógyszerész ur az Iste
nért, a Frátert már a burjánosba is elszalasz
tottuk. A piac utcából meg ezen közben ki- 
hallik a dráma legrémesebb fináléja: Ksz- 
ksz-ksz, Trinkgeld, gyere ide! Egyen meg a 
váci fene!“

— Függöny. —

Cenzurat: de Liviu Herlea, Polițai.

AEH0Z0N 
a legjobb légyfogó, 

nagyban és kicsinyben kapható a 
„Szász vár ősi Könyvnyomda R.-t.“ 
könyv- és papirkereskedésében.

PATIKUS UR: Nagyszerű. (Rövid szünet.)
INAS: Én nem vagyok tanult ember, de 

művelődés történetet én is tanultam az „Er
zsébet Mozgódban ... akarom mondani: a 
kollégiumi elsőben. Eleget tudnék tehát ko
romhoz és körömhöz képest, de azt mégsem 
tudom, hogy mire való az ember arcán az 
anyajegy ?

PATIKUS UR: Biz azt én sem tudom, le
het, hogy Sváby doktor ur sem. Csak annyit 
tudok, hogy anélkül is nagyon jól megle
het élni.

INAS: Akkor nem tetszik haragudni, ami
ért levágtam ezt itt a baloldalon ?

PATIKUS UR: Hát az sajog olyan rette
netesen. (Tükörbe néz.) Állítsd el legalább 
a vért, a teremtésit a könnyű kezednek I

INAS: (vizes szivaccsal lemossa, aztán egy 
nagy darab timsóval dörzsölni kezdi, majd 
egy féltenyérnyi helyen bekeni az arcot jód- 
tinkturával s miután látja, hogy ez sem hasz
nál, egy 2 leus nagyságú angol tapaszt ra
gaszt a jódtinktura folt közepére.) Ne méz- 
tassék haragudni, úgy is meglehet élni nél
küle, becsület szavamra, nem akartam — 
krém ásson.

PATIKUS UR: Most már mindegy I Ha
nem vigyázz a többire! Esetleg bár egyet 
hagyj meg emlékül.

INAS: Igenis — krém ásson I (Tovább bo
rotvál, mialatt végigvonul a Vértanuk és Min
denszentek bánatos borúja a patikus ur szen
vedő arcán s feje fölé dicskör szövődik szem
szikrákból és a lankadó fényű városi villany
sugarakból. Éhez a mártir-aureolához nagyon 
jó a mi vértanusági sorsba döntő villanyára
munk.)

PATIKUS UR: Hja hja, jaj, jaaj!
INAS: So, so I
PATIKUS UR: Hát te németül is beszélsz ?
INAS: Nem! Ezt itt hallottam az üzletben. 

Amikor a bőrös ur „hja-hjá“-t sóhajt, a va
sas mindig rávágja, hogy: „so-so."

PATIKUS UR: így hát te most gúnyolod 
őket — ugye ?

INAS: Nem én I A főnök ur rámparancsolt, 
hogy figyeljem meg az úri kuncsaftok mo
dorát és tanuljak tőlük.

PATIKUS UR: Nagyon helyes. (Rövid 
szünet.)

INAS: Ne borotváljam le a nagyságos ur 
fogkefe bajuszát ? Megfiatalodnék egészen, 
kicsit megvékonyitottam a bajusz egyik felét 
— krém ásson — a bql oldalon.

PATIKUS UR: (megint a tükörbe néz. A 
bajusza úgy fest az orra alatt, mint 10—12 
pálmafából álló óázis a beláthatatlan siva
tagban.

INAS: Ne tessék haragudni, becsületsza
vamra nem akartam.

PATIKUS UR; Most már mindegy 1 Bo
rotváld ki a másik felét is.

INAS: Igenis — krém ásson. (Az arcát 
felemeli, hogy bekenje a jobboldalit. Kezé
vel a patikus orrát felfelé huzogáija.)

PATIKUS UR: (Orrhangon.) De szorítsd 
úgy az orrobat, deb kapok levbegőt I Beg- 
fulladok.

INAS: Méztasson a szájon szuszogni — 
krém ásson. (Még feljebb húzza az orrot.)

PATIKUS UR: Ha deb folyda bele a híg 
szabbanhabod — te szabár 1

INAS: Az ügyvéd ur sem engedi, hogy 
az orrához nyúljak. Pirja van tőle... Na 
meg van már — krém ásson I

PATIKUS UR: Hála Istennek I Gazdád 
nem igy csinálja ezt.

INAS: Minden borbélynak meg van a maga 
fogása — krém ásson. Most csak lemosom 
a rozsda marta gyalázatot, — akarom mon
dani: a nagyságos ur arcát és a bevágáso- _________ _________________ _ ______________________

Nyomatott a „Szász vár ősi Könyvnyomda Részvénytársaság“ gyorssajtóján.

A KONV1KTUSBAN.
Alapítva 1911-ben. lg. váll. NEUvirth György.
Ma vasárnap, f. év október 23-án 
délután 430 és este 830 órakor: 

9SSZ0NY0H 
kiknek nem szabad szeretni. 
Szenzációs szerelmi szalon-dráma, irta 
Bolváry Károly, rendezte Jahn Bol- 

váry Géza. — Szereplők:
Bolváryné Mattyasovszky Ilona, Kiirthy 
Ilona, Elena Lunda, Olaf Fjord, Paul 
Ottó, Kari Walter Meyer, Lőtte Klinder, 

Loó Ethoff, Georg Henrich.

És a kitűnő kiegészítő film.

Kootz Rudolf
bőrkereskedése (gyári lerakat) 

Orăștie-Szâszvâros.

Állandóan raktáron: bőr, talp, | 
bocskor, cipőkellékek és ci- | 
pész-szerszámok a legolcsóbb | 
napi árak mellett. Mindenféle | 

kész cipők |
(gumrni-cipők is), női és férfi I 
táskák originál gyári árakon | 
kaphatók. 3i 3—13 |
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| Eladók: 32 3~ |
| Faszén, kgként 20 kgig á 5 lei, 5 
| 20 kgon felül á 4 lei. ' |
I Hasított tűzifa, kgként 1 lei, gB 100 klgr. vételnél ingyen |
| házhoz szállítva, g
g oltott mész, vékánként 32 lei, g 
| továbbá eladó:
| 10 darab 600—1000 literes
B hordó literenként á 2’50 lei.
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lOPREAN AUREL
g női és férfi divatüzlete, Orăștie
i------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Az őszi és téli szezonra nagy 
választékban megérkezett uj 
áruk csak jé minőségben és 

c olcsó áron nálam kaphatók.
B 34 3-3 3
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11H. Stephani. 1
| Orá§tie, Calea Mihai Viteazu. |
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Nincs a megyében napilap,
s igy a megyei vonatkozású eseménye
ket, személyi és egyéb híreket, rendele
teket s üzleti vonatkozású hirdetéseket

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!
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