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Fráter György
csodálatos történetét olvasgattam a na
pokban, történetét azoknak az időknek 
mikor Hungária birtokáért éhes törö
kök és németek s telhetetlen magya
rok marcangolták az utolsó Árpádházi 
király szépséges örökét. A magyar eré
nyek és bűnök harcában fájdalmasan 
szenvedett az ország, patakokban folyt 
a vér, árulás fertőzte be a lelkeket és 
zsíros koncért hatalmas nagy urak 
szennyezték be nemzetiségük fényes 
pajzsát. A Habsburg birodalom és a 
török félhold egymással vívott harcá
ban, mint éjjeli lepkék fényes gyertya
láng körül, hol ide, hol oda repkedve, 
perzselődött a magyar lovagiasság, hű
ség, becsületesség s lett kormos, pisz
kos, a magyar cimert hordozó angya
lok fehér szárnya. Idegen és egyéni 
érdekek prédája lett az ország, melyet 
ragyogó nagynak álmodott meg Árpád 
s melyet azzá tettek a koronás nagyok. 1 
A gyarló utódok már nem tudták kö- I 
vetni a Turul madár merész röpülé- 
sét, porba ugráló verebekké lettek, 
gyönge fejük nem bírta el Szent Ist
ván koronájának egész embert kívánó 
súlyát s a büszke szittya főurakból 
mohó éhséggel tört ki a pogány idők 
minden elfojtott s elaltatott zabolát- 
lansága.

A hatalmi vágynak, a kapzsiságnak, 
az árulásnak ebben a tobzódásában, 
egy egyszerű pálosrendi barát felül
emelkedve minden földi szenvedélyen,
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A kenyérmezei Táltos meséiből.
Az udvari majmok.

Két sétálgató Mókus találkozott az erdőben 
egy Majommal. A nagyobbik Mókus, aki is
merte, köszönt neki. A Majom éppen csak
hogy biccentett a fejével. Valami ünnepélyről 
jöhetett, mert nagy érdem mónéták fityegtek 
a szőrös mellén s olyan döiyfösen nézett el 
a Mókusok feje felett, hogy a kisebbik Mó
kus nem állhatta meg, hogy meg ne kérdezze 
a másiktól:

— Te, ki ez a büszke Majom ?
— Ez pajtás, az Oroszlán udvari sörény- 

fésülője I
Amint tovább mentek, találkoztak egy má

sik Majommal. A nagyobbik Mókus, aki is
merte, ennek is köszönt, de a Majom rá se 
nézett.

— Te, ki ez a másiknál is büszkébb Majom ?
— Ez pajtás, az Oroszlán udvari sörény- 

fésülőjének az öccse.
— Ejha, s ez mire olyan büszke ?
— A bátyja méltóságára I 

vállalkozott arra a rettenetes munkára, 
hogy szembe szállva a földi hatalma- 
ságokkal, elvakult szenvedélyekkel, vé
reink gyűlöletével, megmenti hazáját, 
nemzetét a végső pusztulástól. Előre
látó politikai zseniálitása Erdélyt tette 
meg annak a bizonyos erős saroknak, 
honnan megvetve lábát, megmenti az 
egész országot. S ez időtől fogva Er
dély, mely eddig csak mint erős bás
tya védelmezte a kelet felől betörő el
lenségekkel szemben az anyaországot, 
átváltozott egy megvihatatlan felleg
várrá, melyre támaszkodva s melytől 
segélyt nyerve, századokon keresztül 
forrás volt, melyből azaz erő és az a 
szellem áradt, mely táplálta és éltette 
az anyaországot azokban az időkben, 
mikor a végveszedelem szélén állott. 
Erdély középeurópai fontosságú sze
repe tulajdonképen Fráter György zse
niális meglátásától kezdődik s tartott 
századokig és ismétlődik napjainkban.

S az egyszerű barát meglátását meg
valósították a fejedelmek. A csaták za
jától hangos Európa keleti felében volt 
egy boldog kis ország, hol a lelkek 
szabadsága mellett, jólét uralkodott. 
Klasszikus földje volt abban az időben 
a szabadságnak, reprezentánsa egy olyan 
hatalomnak, melynek fejedelmei dik
tálták a békét s oly hatalmi tényező, 
mely döntő fontosságú szereplő volt 
Európa színpadán.

Erdélynek ez az aranykora termelte 
ki azt a sajátságos erdélyi szellemet 
is, melynek örökösei mi is vagyunk.

A Mókusok, amint tovább mentek, egy
szer csak találkoztak magával az Oroszlán
nal. Ennek persze mind a ketten köszöntek 
s az Oroszlán nagyon szivélyesen viszonozta 
a köszönést, sőt szóba is ereszkedett a két 
Mókussal és kikérdezte őket töviről-farkára, 
hogy hová valósiaak, él-e az apjuk, anyjuk, 
hány gyerekük van s természetesen azt is 
megkérdezte, hogy milyennek Ígérkezik az 
idei mogyorótermés?

Mikor véget ért a királyi beszélgetés, az 
égik Mókus nem állta meg s ezt mondta az 
Oroszlánnak:

— Köszönjük alássan felséges Uram, hogy 
szóba állt velünk. Sóhse mertünk volna még 
álmodni sem erről, mert hiszen nemcsak a 
felséged udvari sörényfésülője, de még an
nak a testvéröccse is lenéz bennüket I

— Ugyan, ugyan — igy szólt nevetve az 
Oroszlán — ezt csak nem veszitek a szive
tekre?! Hiszen én az ilyen majmokat csak 
azért tartom, hogy gondjaim között legyen 
min nevetni. És ha az udvari sörényfésüiő 
cimet megadom is ennek a majomnak, aki
nek az öccse még nála is büszkébb erre a 
méltóságra, — azért bizony én soha sem 

Ez a mentalitás, mely történelmi föld
ben, történelmi időkben született és 
szabad lelkektől fogamzott, — ki- 
téphetetlen gyökeret vert lakói szivé
ben. S ez a transsylvanizmus átörök
lődött, átplántálódott generációkon ke
resztül s idők folyamán újabb és újabb 
gyökeret bocsátott. Ennek következ
ménye, hogy Erdély népei faji és nem
zetiségi külömbség nélkül, magukon 
hordják bélyegét. Ezért nehezebb .a 
magyarság sorsa ma itt, mint máshol 
és e tradicionális erdélyi lélek meg
nyilvánulása akart lenni gyulafehér
vári nemzeti párti gyűlés is.

Ez a specifikus erdélyi szellem ki 
fog kelni egyszer mohosodó sírjából, 
hogy összeforrasza, hogy eggyé tegye 
mindazokat, kik itt laknak, itt szület
tek, kik a világ bármelyik tájákán is 
visszahívják, visszasírják Erdélyt. A 
transsylvanizmus évszázadok leszűrt 
történelmi igazságaink eredője, mely
nek gyökereit a jog, az igazság, a be
csületesség, a szabadság táplálták s 
mert nem a mai erkölcsök homokos, 
laza talaja a fundamentum, örökké fog 
élni és győzni, minden poklokon ke
resztül. —b—

Dominó.
Ki ne ismerné a dominó játékot ? Hosszú 

téli estéken, karácsony előtt, főleg karácsony 
után sok családban időtöltésből gyerekek, fel
nőttek dominóznak. Tehát egy társasjáték. A 
nevét Dominó Abbétól, a feltalálójától kapta.

élek szolgálatával, mert a sörényem mindig 
magam fésülöm meg I

A két Mókus kegyesen elbocsátattván, to
vább sétált.

Alig mentek valamennyire, egyszer csak 
elibük került az udvari sörényfésülő, aki 
megleste, hogy milyen sokáig elbeszélgetett 
az Oroszlán velük. A majom most már mesz- 
sziről köszönt nagy nyájasan nekik s olyan 
barátságosan mosolygott rájuk, hogy majd 
elolvadt a nagy kedvességtől. A Mókusok 
ugyancsak nevettek befelé, de mégis köszön
tek az olvadozó Majomnak.

Amint tovább mentek, mintha csak a föld
ből bujt volna elő, elibük termett a címze
tes koszvájó öccse is, aki szintén megleste, 
hogy a király miyen sokáig elbeszélgetett a 
két Mókussal. Ez a Majom most nemcsak, 
hogy két-rét görnyedve köszönt, hanem erő- 
nek-erejével, minden áron, kezet akart csó
kolni a Mókusoknak.

De már ettől a balkáni hizelkedéstől a Mó
kusok úgy megutálkoztak, hogy hirtelen fel
szaladtak egy magas fa legisleg tetejére.

G. F.
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Franciaországban, Belgiumban a kávéházak
ban nagyon divatos, no meg Szászvároson 
is. A dominójátékot megtanulandó, kibiceltem 
a múltakban, mert úgy, ahogy azt gyermek
koromban tanultam, nem volt helyes.

Első sorban a szakkifejezéseket kellett meg
tanulnom, mely kifejezések Szászvároson egé
szen speciálisak. A sima, vagyis a dominó
kövek azon részét, melyen nincs szem, 
„blosz“-nak mondják, (a német blass-tól), 
mely szóhoz jiddisch nyelven mindenféle más 
dolgokat akasztanak. Az egyes érthetetlenül 
ángélika, a kettős pusszi, drukk, drukk an 
dér mur, trojáner, trianon, a hármas, a né
gyes az firer, az ötös pimpinelli, a hatos
hatos, a hetes zibornyó, szépiák, a nyolcas
nyolcas, vagy opták. A leglehetetlenebb nyelv 
zagyvalék járja, melyben a jiddisch viccek 
vigan keringenek. Kettesben, hármasban, min
denféle furfanggal, számítással játszák.

A legügyesebb játékosunk Manó, a vulká- 
nizátor, aki folytonos csevegésével annyira 
megbóditja parinereit, hogy azok számításaik
ban zavarva, rendesen elvesztik a játszmát, 
ami egyfelől aprehenziót a partnerek, más
felől könnyekig menő hahotázást vált ki az 
ő részéről. Az öreg fás mindig fogadkozik, 
hogy partnerei több játszmát nem nyernek, 
ami persze nem mindig üt be. Nándi ideges, 
a prókátor a legjobb számítással játszik és 
mindig tudja, milyen kövei vannak az ellen
félnek, mindazonáltal nem mindig nyer. A 
kis óragyáros jókedvű, ha nyer, az ellenke
zője, ha vészit.

Mint minden társadalomnak, úgy a szász
városi dominó társadalomnak, annak egyes 
tagjainak megvannak a sajátságai, amelyen 
nap-nap után nevetünk, vagy amelyen nap
nap után mérgelődünk és mégis minden nap 
összegyűl a dominózók hada elmaradhatatlan 
kibiceivel, (akik persze mindent iobban tud
nak, mint a játékosok) hogy a délelőtt fára
dalmait, gondjait egy pohárka feketekávéval 
öblitse le. Feleségeink sokszor megpróbálták 
már a feketekávét otthon elkészíteni, azzal a 
titkolt céllal, hogy igy talán leszoktatnak a 
kávéházba járásról. Tagadhatatlan, hogy az 
otthoni és kávéházi feketekávé között ég és 
föld a külömbség. Előbbi 2 leuba kerül és 
elsőrangú, utóbbi 10 leuba kerül és — és 
mégis megisszuk. Igen, mert bármily nehe
zen gargarizáljuk le, a társaságot, vele a ke
délyességet, a vicceket stb. otthon nem szer
vírozzák hozzá. Es ez az, ami a férfiakat a 
kávéházba vonzza. Szerintem jobb is, ha a 
családapák ebéd után járnak kávéházba do
minózni, mint vacsora után kirimirizni, vagy 
a „politikai avagy üzleti aktualitásokat“ meg
beszélni. DOMINÓ.

A pénteki babonák.
Irta: Gergely Ferenc.

Örök életemben szerettem kacérkodni a 
pénteki babonaságokkal s ha csak tehettem, 
mást is igyekeztem rábeszélni, hogy szálljon 
szembe az évezredes előítéletekkel. Azonban 
ebbeli kisérleteim csaknem mindig balul ütöt
tek ki s istenkisértő tanácsaimnak ha fel is 
ült egy-két jótét-lélek, mégis a vége a pén
tekkel való kacérkodásnak az lett, hogy a sok 
szemrehányás miatt ma már senkit sem me
rek kapacitálni péntekellenes merészségre, 
sőt magam is kénytelen leszek revizió alá 
venni „felvilágosultságom“ szabta világnéz
etemet a péntekkel szemben. Ez nem azt 
teszi ugyan, hogy bedülök a javasasszonyok, 
kártyások, vadászok és halászok vagyis a link
foglalkozások babonáinak, hanem azt, hogy nem 
szabdalom ezután hiábavalóan a levegő eget 

a péntekkel szemben, mert a pénteki babo
nák már megrögzött és életünk tartalmába 
átment tudat alatti valóságok, melyek — év
ezredeken át öröklődő félelmeinket — bele
iktatták akarat elhatározásainkba, szóval az 
életünket motiváló intelligens erőkbe s hiába 
küzdünk ellenük, mert akaraterőnket már a 
tudat alatt determinálják, ennélfogva ösztönös 
rabjai vagyunk a péntektől való félelemnek.

Szeretném ezt az átöröklődött félelmet ép
pen ott megfogni s taglalni, hol az én ked
venc turáni művelődéstörténeti megfigyelé
seim, ránk nézve ezt kétszeresen érdekessé 
tennék, de kénytelen vagyok egy kis általá
nos emberi psychével kezdeni el a babonák 
lényegét, hogy aztán különösebben elmélked
hessen) a mi turáni babona örökségünkről.

Az embert örök idők óta az egyik oldalról 
a megértés izgatja, a másikról a megérthe
tetlen. E két malomkő között őrlődött és őr
lődik fel az élet. A kettő közül azonban 
mindeddig az utóbbi volt az erősebb s hova
tovább halad a civilizáció, annál inkább erő
sebb lesz megérthetetlen féltekénk gravitáló 
ereje. Mert ma már olyan nagy átalakuláso
kon megyen át maga a természettudomány 
is, hogy előttünk csaknem egybefolynak az 
okok és okozatok s ezt az összekeveredést, 
honnan értelmünkkel nem tudunk szárazra 
kivergődni: „ismeretlennek“ nevezzük, éppen 
arra való tekintettel, hogy a keverék lénye
gébe nem bírunk beletekinteni. Egyszerűen 
nem ismerjük a lényeget s az okokat, sőt 
mi több; nem tudjuk kivonatolni a jelensé
gekből az okozatokat sem 1

Mindaddig, amig megérthetetlen lesz a vi
lágon, babona is lesz, tehát velünk fog po- 
roszkálni, vagy éppen bennünk fog sátrat 
verni, a babona hatalma: a félelem is. A fé
lelem pedig nemcsak a politikában, de a nép 
lelkében is a legnagyobb konzerváló erő. 
Annyira belerögződhetik életünkbe, hogy tu
datunktól független reflexekké, állandósult 
muszkuláris mozgásokká, tehát ösztönös izom 
memóriává alakul át, egyszóval konzerváló
dik. Ezzel a konzerválódó félelemmel, mint 
valóságos eredendő bűnnel, születünk a vi
lágra — mely a titokzatosság fekete palást
ját teriti lelkünkre éppen úgy, mint ahogy 
elfedik a tuniszi éjszakák a sivatag izgató rej
telmeit a karavánok elől.

Mindattól, ami életünk teljességre jutását 
akadályozta, félt és fél az ember. Ez a „rossz“ 
leghelyesebb értelmezése. Ha már a titokza
tos világban és szférákban székelő rossz, va
gyis életünk totalitását akadályozó teménte- 
len ártó hatalom (vad természeti erők eredője) 
vallásos elvontságban, megszemélyesitve kép- 
zeltetik el: akkor az ördög, demiurgosz, Sá
tán, Lucifer stb. pogány-istenfogalmak vége- 
hossza nélküli mithologiai alakjai keletkez
nek. A turáni népek ős mithologiájában a 
rossz, mint a világot megsemmisitő világelv, 
a legfélelmetesebb isten alakjában jelentke
zik, akinek a napokból, a hold fázisok, vagy 
más égi testek által pontosan meghatároz- 
hatólag, engesztelő, rimánkodó napot szen
teltek.

Ez a rimánkodó nap: a péntek volt. En
nek a napnak (persze más elnevezéssel) egész 
félelmetes varázsa: a rossz, az ördög, a ki- 
számithatlanság, a véletlen, a sötétség és ti
tokzatos ártalmasság jegyében folyt le az em
berek lelkében. Tehát nem a keresztyénség 
nagypénteki megrázó története tette babonás, 
félelmes nappá a pénteket, hanem az ős-turán 
„ötödik“ nap, a pentagramm (ötszög) jegy
gyei jelöltetett nap volt, az őse a nagypén
teknek is és a szerencsétlenséget rejtő pén
teki babonás félelemnek.

A turáni asztrál-mithológiában nagyon szé
pen kimutatható nemcsak a péntek nap, de 
a péntek év csillagővi nyoma is. A zodiákus 
rendszerben a skorpió jegye volt a pénteki 
plánéta s üstökös csillag alakjában van az 
Eannatu féle „keselyű“ emlékoszlopon is 
megjelölve, mely a világ legrégibb szobor
művé, ma cca 6800 éves. Tehát a péntek 
nap az üstökösökkel (már 6—7000 évekkel 
ezelőtt) egybe kapcsoltatott. Valószínűen ezóta 
jár együtt a pénteknek minden félelmes rej- 
telmessége a 13-as számmal is, mert a szám 
a mathezis, a turáni zódiákussal, csillagá
szattal, kezdődik.

Az üstökösöktől való félelmünk oly ösz
tönös, hogy a legtermészetesebb valami. Ma 
általán babonának tituláljuk a nagyon felvi
lágosultnak nevezett félmüveit kobakok az 
üstökösöktől való félelmet s az üstökösök
höz fűződő babonás előitéleket. Pedig nem 
olyan világos és egyszerű a dolog. Bizonyos 
az, hogy sok ezer esztendők alatt többször 
megtörténhetett az a mi földünkkel, ami pl. 
1912-ben megtörtént, mikor a Halley üstö
kös csóvájába belekerült és ebben a gáz
csóvában földünk több órán át tartózkodott. 
A többször előforduló különös plánéta ba- 
rátkozásoknak — az emberek többször meg
figyelhették — különös következményei, sze
rencsétlen kavarodások és zavarok lettek. Ez 
nem babona, hanem valósággal félelemre 
késztető tapasztalt tény. Ma is csak az 1912-ös 
Halleyből érthetjük meg, hogy az üstökös 
csóvájában tartózkodni, határozottan szeren
csétlenség. Mert világos, hogy egy pár óra 
alatt is az idegen elemeknek nagyon nagy 
tömege keveredett a mi légkörünkbe, mely
nek végre is csak meg van a maga ■ normá
lis életrendje és viszont annyi uj vegyi ele
met adott ki földünk a maga légkörének élés
kamrájából, hogy az egyensúlyok felbillen
tek; az egyik oldalon hiányok, a másikon in
gerek, túl hevülések álltak be, akárcsak ha 
tulerős vérnyomás következtében oxigén éh
ségünk támad.

Én nem értek egy cseppet sem a csilla
gászati khémiahoz, de azt tudom, hogy még 
100 év alatt sem fogja kiheverni megmérge
zett és megzavart légkörünk a Halley üstö
kössel való barátkozását, mert, hogy ama 
kozmikus vendéglátás óta klimátikus viszo
nyaink meg vannak zavarva: az bizonyos. 
Soha nem látott cyklonok, tengerzajlások, 
földrengések, elektron rezgések, hideg hullá
mok szántanak végig rajtunk ezen a vénhedt 
sártekén, hol megváltozott s megzavart vér
bőséggel, ideg és ösztönös élettel egymás 
pusztitva halálra keressük ellenségeinket há
borúban és a napi politikában, ez mind va
lóság és mind a mérgezett üstökös csóvában 
való tartózkodás óta.

Nem balonaság biz’ ez, mert ezek átélt él
mények, amelyek rejtelmes világban rejtőzködő 
kategóriái életünknek.

(Folyt, köv.)

HÍREK.
Fehér kórházi ágyon, 

messze szülőfödjétől, betegen, megtört test
tel vívódott hosszan a halállal, egy még 
ifjú élet. Az elsorvadt test már pihenni 
vágyott, csak a lélek kóborgott még nyug
talanul. Haza repült, szépséges Erdéiyor- 
szágba, a Maros partjára s búcsúzott: az 
ősi háztól, az ős hársaktól, a virágos ha
tártól s a megtört szemekből nagy, nehéz 
könnycseppek harmatoztak végig a fájda
lom szántotta arcon. Az ellobbanó élet Er
délyt siratta, a múltat, az ifjúságot, a szü-
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lőföldet. Elfeledte, hogy a halál mellette 
áll, elfeledte, hogy életért könyörögjön, Er
délyt hívta, várta s egy maroknyi földet 
kért csupán, hazulról, Erdélyből, az édes
apja sírjáról. Egy maroknyi földei kért csu
pán, hogy szenvedésektől nehéz fejét puha 
vánkoson nyugtathassa. S egy májusi haj
nalon, mikor a felkelő nap először csó
kolta végig Erdélyországban a virágba bo
rult fákat, kopogtatott a halál és a lélek 
hütlenül elrepült, talán haza, vissza s most 
itt járja Erdély virágos útjait. Elpihent a 
megtört test s most egy darab erdélyi rög 
mesél szép álmokat a halottnak. És mesél 
a rög. Szép, nagy boldog időkről, a múlt
ról, az ősökről, kik e rögért éltek, haltak, 
a szépségekről, melyek e rögből fakadtak, 
a vérről, mely hullott érte s mely termé- 
kenyé tette, a könyröl mely annyiszor ön
tözte. Mesélni fog tündér szép regéket gyö
nyörű örömökről és szomorú történeteket 
nagy, végtelen magyar busulásokról. Ide
gen földben álmodik a halott s otthon van : 
mert egy darabka rög Erdélyről mesél neki 
hosszú, szép álmokat. —b—

— A május 10-iki nemzeti ünnepet 
hagyományos fénnyel és pompával ünnepelte 
meg városunk is. Az összes templomokban 
Te-deumot tartottak a külömböző felekezetek, 
honnan, az előirt programm szerint, az isko
lák a főtérre vonultak nemzeti zászlók alatt. 
A főtéren a nagy nap jelentőségét Macici ez
redes ur méltatta a kivonult katonaság, hi
vatalos testületek és az iskolák növendékei 
előtt. A hatásos beszéd után ment végbe a 
tisztelgő diszfelvonulás, melyet a katonazene 
hangjai mellett az iskolák kezdtek meg s a 
helybeli katonaság és csendőrség diszszázadai 
fejeztek be. Délután az iskolák ünnepelték 
meg programm szerint, a nemzeti egyesülés 
nagyjelentőségű ünnepét.

— Halálozás. Budapesten, május hó 4-én 
hosszas szenvedés után elhunyt Barcsay Ador
ján főrendörtanácsos 41 éves korában. A 
megboldogult ifjú éveit Déván töltötte, itt 
tett érettségi vizsgát, majd algyógyi szolga- 
biró, később főispáni titkár volt. Halála 
gyászba borítja a hunyadmegyei kiterjedt Bar
csay családot. A farkasréti temetőbe helyez
ték örök nyugalomra.

— Konfirmációi ünnepséget tartanak 
áldozó csütörtökön a reformátusok a kollé
giumi imateremben. A lélekemelő isteniiszte- 
let keretében 20 növendék fog ünnepélyesen 
vallást tenni hitéről, örök hűséget fogadván 
ref. anyaszentegyházuk és vallásuk iránt. Az 
első úrvacsora vétel szent szertartása fogja 
megpecsételni a konfirmáltak fogadalmait.

— Hangverseny. A helybeli „Liederta- 
fel“ f. hó 9-én tartotta meg szokásos évi 
házi hangversenyét pártoló tagjainak díszes 
jelenlétében. A vegyes és férfikar kitűnő szá
mát, Kinich Gerda művészi zongorajátékát 
melegen ünnepelte Szászváros egész szász 
társadalma.

— Egy amerikai zsidó-évköny kimu
tatása szerint a 146 millióra becsült zsi
dóság 65 százaléka (96 millió) Európában él. 
2.6 millió zsidó él Amerikában, 588.670 Af
rikában, 570.140 Ázsiában, 24.380 Ausztrá
liában. A legtöbb zsidó Newyorkban él 5.6 
millió lakos közül 1.643,000 zsidó, vagyis 
az összlakosság 33 százaléka, Budapest 217545 
23*5 százalék. Bécs 201.513 10*8 százalék, 
Berlin 123,672 6'3 százalék. Lodz 185.860 
34'5 százalék. Kiew 128.147 27 százalék. 
Moszkva 86.171.171 6'7 százalék és Amster
dam 57.238 10 4 százalék zsidó lakossal.

Szászváros és Vidéke

— Megüresedett s betöltés előtt álló 
ref. egyházak megyénkben: Lozsád és 
Alpestes községek. Mindkét helyről más egy
házközségbe távoztak el a lelkészek. Alpestes 
egyházközség papi állását pályázat utján fog
ják betölteni az alpestesiek, mig Lozsádraaz 
erdélyi református püspök fog kinevezni lé- 
vita-lelkészt.

— Összedőlt Mária-szobor. A kaláni r. 
kath. templom részére Orbán Antal hírneves 
budapesti szobrászművész egy gyönyörű Má- 
ria-szobrot mintázott ki agyagból még ez év 
januárjában, elhalt édes anyja iránti hálás 
kegyelete jeléül — ingyen s az egyházközség 
a remekbe mintázott Mária-szobrot Portner 
Lajos szászvárosi szobrász és öntőmesterrel 
öntette át gipszbe. Az öntés olyan gyatrán 
sikerült, hogy a gyönyörű művészi alkotás a 
múlt hetekben összedőlt és három darabba 
törölt. Hir szerint a kaláni róm. kath. egyház 
a gipszöntőt per utján fogja kényszeriteni a 
művészi oltár-szobor karba helyezésére.

— Közgazdasági hírek. A tavaszi mun
kálatok és a legelőrehajtások évadjában az 
állatvásár nagyon lanyha. A szászvárosi heti 
piacra részben ezért, részben a dévai orszá
gos vásár miatt alig hajtottak fel állatokat. A 
kövér marhának lanyha érdeklődés mellett 
13—14 leu kilója élősúlyban, sertésnek: 28- 
32 leu. A tavaszi lépfene elleni védő oltáso
kat megejtették s ámbár az oltóanyagot in
gyen bocsátotta az állategészségügyi al
kalmazottak rendelkezésére a Camera Agri- 
cola mégis a gazdák huzalkodtak a védol- 
tástól.

— Háromszázötvenezer látogatója volt 
a budapesti nemzetközi árumintavásár
nak. Az idei árumintavásáron megjelentek 
statisztikájának tanúsága szerint a tavalyi két
százezer látogatóval szemben az idén három
százötvenezer vendég látogatta meg a nem
zetközi vásárt. Közöttük huszonöt külföldi 
államból ötvenezer idegen vendég jelent meg. 
Az árumintavásáron több mint száz szakma 
volt képviselve, a kiállítók száma is ötven 
százalékkal nagyobb volt a legutóbbinál.

. — Orvosi hir. Dr. Schatzmann Irén or
vos f. év május hó 15-én Szászvároson meg
kezdi rendeléseit bel-, női- és gyermekbe
tegek részére Piaja Regina Maria 5. szám 
alatt.

— Szélhámoskodás a „Zenei Szemle» 
nevében. A múlt hetekben Simon Jenő és 
neje előfizetéseket gyűjtöttek a Járosy Dezső 
szerkesztésében megjelenő „Zenei Szemle“ 
cimü folyóiratra. Minthogy az igy megren
delt példányokat az előfizetők hetek múlva 
sem kapták kézhez, a károsultak Járosy De
zsőhöz kérdést intéztek ez ügyben. A kiváltó 
orgonamüvész és zeneesztétikus meglepetés
sel vette tudomásul, hogy nevével Szászvá
roson is visszaélés történt. Az eljárást meg
indította ez ügyben a csalók ellen, akik tu
domásunk szerint már le is vannak tartóz
tatva. Úgy a saját valamint a lap presztizse 
érdekében kéri Járosy Dezső mindazokat, 
akik a szemlére előfizettek, hogy nyugtáikat 
mielőbb küldjék be a „Zenei Szemle“ szer
kesztőségébe, hogy azoknak alapján a lapot 
expediálni tudja.

— Zongoratulajdonosok figyelmébe. 
Olvasó közönségünk figyelmét felhívjuk, hogy 
amennyiben hangolni való zongorája van, je
lentkezzen a Szászvárosi Könyvnyomda R-t, 
papirüzletébe.

— Öngyilkosság. Dobondi Gerő 23 éves 
pincér f. hó 9-én lakásán ismeretlen okból 
felakasztotta magát. Az alkalmazott éiesztés 
kisérlettel dacára sem sikerüli megmenteni 
az életnek a szerencsétlen életuntat, ki öreg 
édesanyjának egyedüli támogatója volt.
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— Figyelmeztetés. A ref. nőszövetség el
nöksége ezúton figyelmezteti tagjait, hogy az 
idei karácsonyi vásárt az eddigieknél sokkal 
nagyobb keretek között óhajtja megrendezni, 
miért is kéri tagjait, hogy kézimunkáik idő
ben való elkészítéséről már most gondos
kodjanak.

— Egy házaspár tragédiája. A házas
társak közötti elégedetlenség szomorú tragé
diává nőtte ki magát a hunyadmegyei Pojana 

i községben. Badics Péter Pojona községbeli 
lakos a napokban a községhez közel fekvő 
Sericea nevű hegyre rânduit ki feleségével 
együtt. Hogy a hegyen milyen beszélgetés 
folyt le, nem lehet tudni, a községbeliek a 
házastársakat csendben, minden szóváltás nél
kül látták felmenni a hegyre, ahol Badics 
Péter a feleségét egy távirőhuzallal megfoj
totta s azután világgá ment. A szerencsétlen 
asszony elkékült hulláját másnap találták meg 
a gyanút fogott pojanaiak. A gyilkos férjet 
körözik, azonban eddig nem akadtak nyo
mára. Valószinünek látszik, hogy a férj fél
tékenységében követte el borzalmas tettét.

— Haladunk. A napokban városunkban 
Piața Regina Maria 3. sz. alatt (a Bisztri- 
csányi házban) egy uj, modern kalapszalon 
nyilt meg, amely nyagyvárosi mintára hivatva 
van a kulturközönség legkényesebb igényeit 
is kielégíteni, amennyiben divatos és művészi 
dolgokat kiván nyújtani. Különös örömmel 
üdvözölhetjük a kézimunkák terén is felmu
tatott különleges szép kézimunkákat és gyö
nyörű művészi gobelin, stramin stb. előfesté- 
seket, mivel igy módjában lesz a n. é. hölgy
közönségnek ezeket előnyös árban helyben 
beszerezni. Ne mulassza el senki sem a szép
ségekkel Ízlésesen elrendezett kirakatot meg
tekinteni.

— Fürdőrend. A helybeli kádfürdő ezen
túl csak minden pénteken, szombaton egész 
nap és vasárnap délelőtt, a gőzfürdő urak 
részére e hónapban még bármely szombaton 
délután van nyitva.

— Közgazdasági értesítés. Gabona
piac: Buza. Áru kevés jön piacra, ára tar
tóban mm.-ként 1000 leu. Kismalmok részé
ről szükséglet nagy, úgy, hogy bármily nagy 
mennyiség azonnal vevőre talál. Mostani árak 
csakis belföldre gravitálnak, mert külföldön 
olcsóbb a buza. — Tengeri. Gazdák részé
ről jelenleg elegendő mennyiség jön a piacra. 
Ára 175—180 leu nagyvékánként. — Krumpli. 
Piacra túl nagy mennyiségek jöttek, úgy 
hogy ára lemorzsolódott, ára 55—60 leu li
tervékánként. — Lóhere. Bőven van a pia
con, ára 35—40 leu kilógrammonként. Föl
kerülő mennyiségek eladatlanul maradnak. — 
Liszt és korpa. Barna kenyérliszt 13, fehér 
14, O-ás liszt 16 leu. Korpa 7 leu kilónként.

Ceruzajegyzetek Amerikáról.
Irta: KUN ANDOR.

Ahhoz — azt hiszem — hogy a négerek 
helyzetét Amerikában megértse az ember — 
amerikainak kell lenni. Először ittjártamban 
fellázadt minden emberiségem az ellen, hogy 
a néger teljesen egyenrangú lett a fehérbő
rűvel és mégsem tűri meg őt magával egy 
házban a fehérbőrű, hogy a szerecsen, még 
ha kitüntetéssel végezte is egyetemét, legfel
jebb inas, pincér lehet fehérbörüek közt. 
Hogy néger be nem merne menni fehérbő- 
rüek jobb mozijába, szinházába, vendéglő
jébe. Hogy délen külön vasúti kocsiba, vil
lanyosba különzik el őket és nem mernek 
élni választói jogukkal sem. Fájt nekem, hogy 
ez a rendkivül tanulékony fajta — nagyap
ját még korbáccsal dirigálták ólakban —
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mennyire megalázó helyzetben van itt. Nem 
hittem el, hogy ennek az az oka, mintha bü- 
nözőbb lenne. Azt is tagadtam, mintha sza
guk lenne.

... Most, hogy másodszor vagyok Ameri
kában, már nem háborgók, nem bölcselke- 
dem, hanem érzem a szagukat és én is aka
ratlanul undorodom tőlük.

*
sem értem, hogy a köztársasági el
mért csak 75.000 dollár a fizetése,

Most 
nőknek 
ugyanakkor, amikor Jeritza 90.000 dollárt kap 
Chaplin egy szezonra egymilliót kapott, a hí
res boxbajnok pedig egyetlen mérkőzésért 
egymilliót.

*
Nem tudom, megfigyelték-e a zarándokok, 

hogy az újságárus kiteszi lapjait, elmegy s 
aki megveszi az újságot, leteszi érte a pénzt. 
Hogy ha a postaládák megtelnek, az embe
rek nyugodtan a láda mellé teszik leveleiket. 
Hogy ha betelefonálom a Western Uniónak 
sürgönyöm, felveszik s csak másnap küldik 
a számlát. S hogy vannak vendéglők, ahol 
az ember maga szolgálja ki önmagát és any- 
nyit fizet, amennyit bemondott.

... Hogy milyen becsületesek itt az em
berek : nem lop senki — centeket.

•
A biztosítási üzlet négy év alatt is óriásit 

fejlődött, Itt nincs nyugdij; a biztositás pó
tolja. Akkor lehetett itt biztosítani életre, 
halálra, gyerekszületésre, munkanélküliségre, 
autóbalesetre, rablási kárra, a letartóztatottak 
kauciójára, elitélés esetére.

Most láttam biztosítást haveluppolás ese
tére, fedezetlen csekk esetén előálló kárra. 
Láttam biztosítást eső esetére. Egy reformá
tus pap vasárnapi mulatságot rendezett s be
biztosította ezt 3 milliméteren felüli esőre. 
Négymilliméteres eső keletkezett a mulatság 
napján s a biztositó fizette a kárt, mint a 
köles. Hétmilliméteres esőnél még többet fi
zetett volpa.

imponáló önérzet azonban gyakran igen tü
relmetlen. Egy ismerősöm elpanaszoita, hogy 
egy amerikai családnál tanit, ahol nagyon 
szeretik, de a család egy tagja sem ül vele 
villamosra, mert az idegen kiejtésén észre- 
vennék, hogy csak — bevándorló.

*
Egy lelkes magyar minden vasárnap ki

sétál a Riverside Driwe-re, a Kossuth-szo
borhoz. Figyeli, hogy mit beszélnek. Igen 
sok ember nézi meg a szobrot. Feltűnik az 
és idegenszerűségével kirikit. Betűzik a fel
írást .. . Magyarország . . . Kossuth ... A tö
meg idáig, valljuk meg, igen keveset tudott 
Magyarországról is, Kossuthról is.

Kezdenek gondolkodni, érdeklődni. Az Ame
rikai Magyar Népszavá-hoz egész nap tele
fonál a Times, a Tribüné, a World, hogy 
sok olvasó kér olyan könyvet, amelyik Ma
gyarországról, Kossuthról is szól. A Public 
Library minden Kossuthra vonatkozó köny
vet megrendelt, annyi az érdeklődő a világ 
e legnagyobb nyilvános könyvtárában. Töb
ben érdeklődnek az amerikai angol lapoknál 
a szobor alkotója, Horvay János után s iga
zán nem lehetetlen, hogy egy szép napon le
velet kap valamelyik ismeretlen amerikaitól: 
jöjjön ki, mintázza meg a szobrát.

„EBZSÉBET“-M0ZI
A KONV1KTUSBAN.

Alapítva 1911-ben. -+<- Ig.váll.Neuuirth György.
Ma vasárnap, f. év május hó 13-án 
délután 430 és este 830 órakor: 

kísértetek Háza
Drámai filmszinmü, főszereplő

Laura la Plante, a jelenkor leg
kedveltebb filmmüvésznője.

Hites könyvelő, elsőrangú szak
erő, vállal mindennemű kereskedelmi 
könyvnek rendbentartását, bejáró 
könyvelést. — Forduljon Bach-hoz, 
Piafa Reg. Maria 3. 120 1-

Cenzurat: de pretorul Dámian

Értesítés. A nagyérdemű hölgykö
zönség szives tudomására hozom, 
hogy kalap-üzletemet a Sörház 
utcából a Str. Nic. Filipescu 11. sz. 
(volt Kartmann házba) helyeztem át. 
Szives pártfogásukat továbbra is kérve 
vagyok tisztelettel: Barb Ilona.

119 2-2

*
Megkérdeztem, hogy Amerikában mért oly 

ritka a lakásbetörés.
— Igen egyszerű, — volt a felelet, — min

denki csekkel dolgozik s a használt ruhák ára 
nem éri meg a büntetés rizikóját.

Itt, ahol a legtöbb ember, amikor költözik, 
gyakran még a bútorait is otthagyja s ahol 
tele van a város otthagyott autókkal. Hasz
nált autót elagyvégyezni, itt, ahol az idő tény
leg pénz, nem üzlet. Gazdája otthagyja hát, 
miután leszerelt róla minden leszerelhetőt. 
Egy magyar ember igen jó businnest csinált 
abból, hogy egész nap jár kocsiján, leszedi 
az ott hagyott autók gumiját és éladja nagyban.

Egy igen jónevü volt budapesti ügyvéd
del találkoztam, aki abból él, hogy megve
szi a vágóhidakon olcsón a belet, egész nap 
azokat tisztítja s tömegben adja el a kolbász-, 
hurkagyárnak. Jobban keres a „belezésbői“, 
mint otthon a válópörökből.

*
nincs. Ellenben egy nap alatt ta- 
két emberrel. Az egyik azt mondta: 
öt centet, mert nincs subwayra

Koldus 
lálkoztam

— Adj 
valóm.

A másik pedig, hogy:
— Nincs mit ennem. Adj egy niklit.
S mindenki ad. A rendőr leginkább. Egy 

ismerősöm délre utaztában elvesztette tárcá
ját, amiben pénze és jegye volt. A kalauz 
a társaság számlájára hitelezte neki a jegy 
árát s adott neki pár dollárt kölcsön apró 
kiadásokra.

-Hí 
•Hí

Hí 
Hí
Hí 
Hí 
Hí

Értesités!
A n. é. közönség szives tu
domására hozom, hogy

mbzáros- b hentesáru 
üzletemet f. év május hó 1-től 
a Str. Regele Ferdinand (Vá- 
sár-u.) 4. sz. alól, hol eddig 
évekig működtem, a Str. G. 
Barifiu(Sörház-u. volt Simon- 
féle ház) 2. sz. alá nelyeztem 
át. Uj helyiségemben is biz
tosítva a n. é. közönséget a 
legmesszebbmenő előnyös ki
szolgálásról, a további szives 
pártfogást kérve, vagyok teljes 
tisztelettel:

Molnár Ferenc
mészáros és hentes - mester.
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Légköri zavarok nem bántják, Ö 
s a legtökéletesebb 

műélvezetben lesz része, ha || 

Farlophon i 

grammaphonon

? Parlophon
lemezekről

hallgatja otthonában a
j világ legnagyobb művészeit.
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J E világhírű márka gyártmányai
| feltűnő olcsó árban a

„Szászvárosi Könyvnyomda Rt.“ 
papirkereskedésében kaphatók
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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

i
a

csakis a megyében megjelenő újságokból
olvashatja.

Rendelje meg a 16 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!♦

Az amerikai lelkes amerikai (próbálná va
laki Amerikában megbírálni Amerikát), ez az

Nyomatott a „Szászvárosi Könyvnyomda Részvény társaság** gyorssajtóján.


