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Hirdetések árszabály szerint — Kéziratok nem adatnak vissza

A zuhanó presztízs.
A világhatalom borzalmai, az em

beriség hova-tovább nehezedő sorsa, 
az elszaporodott ember földi bajainak 
problémái hivták életre a Népek Szö
vetségét.

Ennek a fórumnak nemzetek fölött, 
népek, országok, vizek, hegyek, vallá
sok és hitek fölött kellene állania, mint 
igaz bírónak a pereskedők fölött, hogy 
pártatlan és igazságos Ítéleteivel el
oszlasson viharfelhőket, megelőzzön 
nagy emberi csapásokat, háborúkat és 
a földi ember továbbtenyésztését és 
életét a glóbuson lehetővé tegye, bizto
sítsa.

Ennek kellett volna lennie, ezé kel
lett volna nőnie a Népek Szövetségé
nek, ahogy azt nagy emberbarátok, 
érző és gondolkozó zsenik elképzelték.

És mi történt?!
A Népszövetség évente többször is 

összeül Genfben, a picike szabad or-

Szomoru rezignációval kell ma már 
megállapítanunk, hogy nagyon kevés 
eredmény születik ezen ülések nyo
mában.

Népek hite, bizalma megingóban, a 
csalódás, a kiábrándulás keserűsége 
szánkon.

Kitűnt, hogy a népek fóruma egy 
szürke érdekszövetség, hol Francia
ország fújja a primet és a köréje és 
a Nagy-Ántánt köré csoportosult ha
talmak saját gazdasági köreiket és népi 
érdekeit védelmezik rideg üzleti elzár- 
kózottsággal, szívtelen reálitással, mer- 
kántil kegyetlenséggel csupán.

De kitűnt az is, hogy egyetlen eset
ben sem mert határozatot hozni saját 
klikkje érdekei ellen még akkor sem, 
ha azt eminens emberi érdekek, népek 
egzisztenciája, nyomorgó tömegek élete, 
betevő falata, kárhozatra ítélt lelkek 
szenvedése követelte is tőle.

A nemzetek fölötti fórum ötöl-hatol, 
kertel, magyaráz, — csupán az igaz
ságot nem keresi s csupán Ítélkezni 
nem akar.

Szomorú rezignációval szemléljük a 
zuhanó presztizst, melynek sorsa mind
nyájunkat húsbavágóan érdekel.

Mussolini mondotta: a békeszerző
dések nem sirok.

Úgy látszik, hogy a népek hanyatló, 
erőtlen fóruma, szövetsége csupán te
metőpásztor ezek mellett a sirok mel
lett, hol elásva, eltemetve pihennek 
élőhalottak, még pinegő népmilliók, 
kik följajgatnak, segélyért kiáltanak 
onnan.

Népekszövetsége nem áll hivatása 
magaslatán s a csiriz, ami ma össze
tartja, egyedül az erőszak, a fegyver.

A megnyirbált, a kikezdett presztízs, 
a lehanyatló tekintély sírba fogja dön
teni az intézményt magát is, mikor a 
temetőpásztor nélkül hagyott temető, 
a börtönőrök nélkül maradt kinzókam- 
rák népe onnan énekelve sétálhat föl 
a napra s élheti a szabad levegőre te
remtett ember szabad életét újra! G.

A tiszta és erős kéz 
kezdi seperni és irtani a gyomot vá
roskánk dsungeljében. így mondják a 
benfentesek s azt is, hogy mulasztások 
történtek, hogy felületesség romlasztotta 
le e város gazdasági alapját s vetették 
vissza a fejlődés utján. Reánk nézve 
felesleges időveszteség egy szebb jövőt 
biztositani akaró munkahalmaz köze
pette keresni-kutatni, hogy az elmen
teknek vagy az itt levőknek van és 
<esz igaza. Nekünk csak a tényeket 
ÜJHRKTTlunstatÉW.

A város uralmáért folyó harcban, 
mely mint tudvalevő, a liberális és 
nemzeti párt között folyt le, a válasz
tások alkalmával a magyar párt önálló 
listával igyekezett szintén beszólást 
nyerni a város ügyeibe, de kisebbség
ben maradva, csak külső és a lehető
ség szerint objektív szereplője maradt 
a városházán s az akörül lefolyó ese
ményeknek. így tehát a legminimáli
sabb felelősség nélkül, de elszomorodva 
látta, hogy a mi kis, szép jövőre hi
vatott városkánk hogy áll meg, s hogy 
fejlődik lassanként vissza egy olyan 
kor előretörtető áramlatában, mely a 
legkisebb községtől kezdve a milliós 
városokig, a haladást tűzte ki céljául.

A mindennapi élet ezer gondja és 
baja közepette, kisebbségi sorsunk ter
heinek deprimáló súlya alatt csak csen
des rezignációval könyveltük el, hogy 
mennyire kihasználatlanul maradtak a 
város fejlődését biztositó konjunktúrák 
s hogy mint lett úrrá a város ügyei
nek intézésében a gyenge kéz politi
kája.

Kétségtelenül nehéz és felelősségtel
jes kötelességet vett magára az uj vá
rosi tanács, mikor ilyen elhanyagolt 
helyzetben s ilyen általános gazdasági 
krizis idején vállalta magára azt a fel
adatot, hogy helyre hozza a múlt hi
báit, hogy pótolja mulasztásait s hogy 
megadja lehetőségét egy életerős fej
lődésnek.

A nemzeti pártnak taktikai hibája 
juttatta a mai, politikai árnyalatú városi 
tanácsot a város élére s a kisebbség

nek le nem tagadható bizalmatlansága 
kisérte a beálló változást. Tehát ki
mondottan a város közvéleményének 
ellenére alakult meg és kezdte meg 
működését az uj tanács. Úgy látszik 
azonban, hogy eljövendő működésűk 
határozott célkitűzés programmjával in
dult megvívni a külső és belső körül
ményekkel a harcot s az a körülmény, 
hogy eddigi ténykedésük nyomán a fel
tétlen akarásnak pár példáját láthattuk, 
már is eltompitotta az uj tanáccsal 
szemben az ellenszenvet, főleg azok 
körében, akik a napi politikán felül
emelkedve, az objektivitásnak szem
üvegén keresztül nézik és keresik a 
város érdekeit.

Sokkal rövidebb ideje állanak az uj 
tanács tagjai a város élén és sokkal 
nehezebb körülmények között vették át 
e város ügyeinek vezetését, semhogy 
afelett egy végleges és leszögezett kri
tikát gyakorolni már most módunkban 
állana. Programmjuk sarkalatos pontja 
a város érdekeinek megvédése, a vá
ros vagyonának megőrzése s a lehető
ségek szerint annak gyarapítása. — 
Vederemo! De ha az idők folyamán 
befogják tudni bizonyitani azt, hogy 
politikai szinezetük dacára, lesz annyi 
erejük, hogy az országos politikát szám
űzve a városházáról, a város polgárai
ban — kiknek testi és lelki épsége, 
gazdasági megerősödése érdekében ki
vétel nélkül kötelességük eljárni, — 
csak az embert fogják látni s nem fog
nak közöttük határokat és kategóriákat 
feláilitani, akkor ténykedésük kifogja 
vívni a legszebb jutalmat, — a város 
polgárainak elismerését és szeretetét.

A városházáról.
A városi tanács állandó választmánya e hó

nap 14-én tartott ülésén foglalkozott a vaj
dahunyadi vasgyár és a város között fenn
állott és a múlt év folyamán lejárt bérleti vi
szonnyal. A vasgyár t. i. 30 éves bérszerző- 
dés alapján birta a várostól azt a területet, 
melyen az úsztatott fa kitereléséhez szüksé
ges gereb-berendezést tartotta fenn és ahol 
a leusztatott bükkfából szenet termelt volt. 
A régi tanács megujitotía a szerződést a vas
gyárral évi 40.000 leu bérösszeg mellett s a 
szerződést felterjesztette a kormányhoz jóvá
hagyás végett. Eközben megalakult az uj ta
nács. amely módját ejtette annak, hogy a mi
nisztérium a szerződést jóvá ne hagyja s a 
várost a terület másképpen leendő értékesí
tésére utasítsa. Az uj tanács most a szóban 
forgó területet mint kaszálót és legelőt érté
kesíti és amint az eddig elért eredmény mu
tatja, sikeresen. Elárverezték ugyanis a terü
let fütermését kaszálás céljára s ez 46.000 
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leu bevételt hozott s megmarad a nyári és 
őszi legeltetés a városi gazdáknak. Ez a több 
haszon azonban kanál viz egy csűr égésének 
eloltására. A kormánynak az az intézkedése, 
mely előbb a városi pótadókat eltörölve he
lyükbe a taxa-szedés dús jövedelmét enge
délyezte, majd ezeket egy tollvonással máról- 
holnapra eltiltotta, odajuttatta most a várost, 
hogy legsürgősebb szükségleteinek költségeit 
sem képes idejében fedezni. Például még arra 
sincsen pénze, hogy az ugy-ahogy rendbe
hozott városi uszoda medencéjében a lépcső
ket megujittassa, minek következménye, hogy 
az uszoda megnyilt, a közönség élvezné is, 
de méltán botránkozik meg a testi épséget 
veszélyeztető össze-vissza töredezett lépcső 
állapotán.

Két mozgókép-szinházra adott engedélyt 
az állandó választmány a minisztériumból ki
szállott szakfelügyelő véleménye alapján. Egyik 
engedély a Schüleri Oszkár lakóházából át
alakítás és toldás utján létesitett helyiségre 
szól özv. Blagané javára, a másik a Trans
sylvania szálló nagytermére Baciu helybeli 
kereskedő javára.

Miről inak legtöbbet a lapok?
Nobile tábornok és társait egy nagy jég

tömbön hajtja nyugat felé a tenger áramlása. 
Már negyedik hete koncentrálódik a világ 
figyelme az örök hó és jég hazájába sinylő- 
dőkre, már negyedik hete indul, készülődik 
a világ minden részéből az expedíciók tö
mege megmentésükre, minden újság fő helyén 
velük foglalkozik, a rádió naponként ad hír
adást róluk s Nobile tábornok és társainak 
hidegtől és nélkülözésektől szenvedő kis csa
pata már rezignált reménytelenséggel hallgatja 
a rádión keresztül, hogy mennyi jószándék 
küzd megmentésükért. A jószándékot folyton 
hallják, de fáradt tekintetük, mely folyton az 
eget kémleli s a végtelen tengert kutatja, 
nem látja feltűnni a kóválygó hófellegek 
között a gépmadarat, s a tenger hullámos 
hátán — a mentőhajót. Segélytkérő szavuk 
egyre halkul, rádiójuk mind ritkábban szólal 
meg s a lelket dermesztő északi szél egyre 
hajtja az ingó jégtáblán észak ismeretlen ho
nába — a végpusztulásba, a déli égöv bátor 
martirjait.

*

Beköszöntött a hivatalos nyár is, de eddig 
alig pár elszórt meleg nap jelezte csak ittlétét. 
Sötét fellegek kergetőznek az égen, méhük- 
ben pusztitó villámok s mindent megsemmi
sítő jégesők fenyegetik a földet. Ma itt, hol
nap ott, de minden nap valahol. Átokként 
verik a földet, törik széjjel szorgalmas, fáradt 
emberek szép reménységét, a mindennapi ke
nyér aranyba szökülő ringó búzatábláit. Vé
szes orkánok kapnak fel sebes paripáikra s 
gázolják, pusztítják az emberek fészkét, néhol 
kisértetiesen mozog a föld, máshol mérhe
tetlen vizek agyagos színű piszkos hullámai 
nyomán kél keserves sirás az emberek ajkán. 
Hetek, hónapok óta minden nap valahol gyász 
és szomorúság köszönt be hivatlan vendégül. 
Mérhetetlen károk és nagy nyomorúságokkal 
telt tavasza és nyara van a földnek. Vájjon 
bűnösök bűnhődnek vagy csak uj mártírok 
teremtődnek nyomán?

*

Néha milliós városok kőrengetegében, néha 
békés tanyáknak akácillatos, csendes elha- 
gyottságában születik meg most mind gyak
rabban, szinte naponta egy-egy családirtásnak 
megdöbbentő véres tragédiája. Ádáz, diadalmi 
táncát járja a Nyomor. Szomorú áldozatul 
már nem elégszik meg az egyessel, gyilkoló 

fegyverét az apának, az anyának nyújtja, a 
borzalomnak minden erejével megerősíti a 
szülők lelkét s ártatlan gyermekek félelmes 
megdöbbenéssel fogadják szüleik kezéből a 
legrettenetesebb ajándékot: a — Halált. Ret
tenetes lehet az ut, melyet az Apa vagy az 
Anya eddig megtesz. Rettenetes lehet belátni, 
hogy reménytelenségre születtünk, de milyen 
lélekmarcangolóan fájdalmas lehet a szülőre 
nézve megejteni az Ítéletet, hogy remény
telenségre szült: kacagó, nevető, mindenről 
semmit sem sejtő, parányi életet. A nyomor
nak semmi nem rettenetes. Ott ül a küszö
bön és vár. S az áldozatok jönnek csendben, 
s megalkuvással fogadják kezéből szenvedé
seik megváltását: a — Halált.

—b—

LEVELEZÉS.
Mélyen tisztel Nagyságos Asszony 1

Bocsánatot kérek, hogy bocsánatkéréssel 
kezdem és bocsásson meg, hogy a toliam 
hegyére veszem, de higyje el szerény tiszte
lőjének, hogy ez kevésbé árt önnek — mintha 
teszem fel valamelyik barátnője a nyelve he
gyére venné. Ami a toliamból kikivánkozik 
nem mondhatom el személyesen, mert más
nap még az autó tülkök kórusa is megrá
galmazná Önt. — hiszen egy félóráig be
szélgettünk.

Most, hogy városukat az a megtiszteltetés 
érte, hogy a lovagias nemzet egyik amazonja 
stil szerűen lovon elindult a világba — no 
nem mondom, hogy éppen Szászvárost látni 
— és nálunk a diszes fogadtatás ellenértéke- 
képen megpihent, kivonult a város zöme és 
köztük kedves férjeura is. Nem venném a 
a telkemre, ha családi viszályt okoznék Önök 
között, de a történelmi hűség megkívánja.

Kedves férje miután szakértőleg végig ko
pogtatta szemével a kedves jövevényt, este 
emigy fuvolázott borizü baritonján:

— Öltözz asszony, ma este kávéházba me
gyünk.

Ne is tagadja Asszonyom boldoggá tette e 
szokatlan figyelmesség. És miközben nagy 
gonddal puderezte magát a hiúsága hizelgően 
dorombolt fülecskéibe:

— Szép vagy, a legszebb asszony a vá
rosba. Úgy látszik urad rájött, hogy micsoda 
értéket bír benned és most ezentúl vinni fog 
szórakozni. Megjött a jobbik esze. (Nonol)

Pezsgett az élet a piactéren, a káváház 
zsúfolva, a cigány igyekszik, pincér talpai, 
pohár csendül és Ön szépségében eltelve, 
azzal a kéjes, kellemetlenül kellemes csiklan
dozó érzéssel, hogy férfi szemek fogják csó
kolni, irigy asszony szemek fogják szúrni — 
ami ugye még kellemesebb — mondom ilyen 
érzés keverékkel öntudatos szivében belebe
gett. De megérezte asszonyi ösztönnel, hogy 
az összesugás elmarad a háta mögött és 
hogy itt valami nincs rendjén. Kárba veszett 
a hódító gummimosoly és belémarkolt a szi
vébe a rivális jelenléte, összerombolva előre 
kiszínezett sikerét. Én megértem Asszonyom 
az ön fájdalmát, hallatlan igazán, hogy el
mulasztották a jelenlévők, igazán kecses be
vonulását tetszés morajjal kisérni és ha vi
gasztalás lenne, úgy igazán örülnék neki: t. 
i. én figyeltem Önt. Ne ráncolja naponta 
gondosan lemasszirozott hófehér homlokát...

És hogy figyeltem, beláttam e mondás mé
lyen szántó voltát: a nő legnagyobb ellen
sége a nő. Nagyságos asszony ön féltékeny 
lett egész asszonyiságával, minden idegszá
lával haragudott, irigyelte e hozzánk csöp
pent idegent, aki boldogan sütkérezett a nép
szerűség szalma lángjának melegében. No 

de ez nem lett volna hiba. A hiba ott van 
— oh bocsáson meg, — hogy ön nem tette 
magáévá a szellemes „Alpha“ Írását az ön
uralomról. Kár, ön bájos teremtés valóban, 
de mikor szépen iveit, szemöldökét harago
san összerántja és ajkai körül egy — a mo
zilepedőről mintázott gunymosolyba torzul
nak — akkor egyenesen csúnya. De mivel 
ezzel nem vélte tiltakozását az udvarias töm- 
jénezés ellen kifejezésre juttatni kellő mér
tékben, hát igazi asszonyos könnyelműség
gel belegázolt a másik erénybe. Nagyságos 
asszony ugy^e elpirul és belátja, hogy ez fe
lesleges volt, ruházza csak ezt a férfiakra.

És mikor a fűiéhez csapódott a szomszéd 
asztaltól a lelkesülés:

— Jaj de szép fogai vannak...
... akkor Ön Asszonyom fogai között szi

szegve kipréselte ledorongoló véleményét:
— Lófogak 1
Nagyságos Asszony könyörgöm ne legyen 

cinikus. Mert az aki mindennek, mindenki
nek csak az árát tudja — és értékét, emberi 
szivvel mért értékét fel nem akarja fogni, — 
az cinikus. Nem illik Önhöz e hangnem.

Látja Asszonyom, ha Ön nem a hiúságára 
hallgat, akkor ön elismeri, hogy a sportlady 
igazán rokonszenves megjelenése — és ak
kor nem romlik el az estélye. Ki tudja hol 
lovagol a derék amazon — kalapot le, szél
párna nélkül — és igy Ön továbbra is osz
tatlan bámulatot fog aratni, ha a megjelené
sével boldogit. Csak egy pár órára lett meg
rövidítve feltűnése és hangsúlyozom jogos 
hódítani igyekvése. De ha szerepelni óhajt, 
úgy lovagoljon végig a városon és mig ri
válisáról ma már nem beszélnek, (no nem 
az Ön lesújtó véleményei folytán.) ha ön 
megfogadja tanácsomat, hónapok múlva is 
önről fognak csámcsogni a városban.

Amennyiben őszinte szavaim kellemetlenül 
érintették^ úgy''ellensúlyozza haragját hálaér
zetével, — hogy ilyen tiszteletre méltó olvasó 
tábor előtt szerepeltettem.

Kézit csókolja — egyébként hódolója
GAMMA.

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.
Egy fiirdőző panaszai.

A tavaszt pótló junius néha ugyancsak 
megembereli magát s forrón süt alá az ál
dást termelő nap. Megindult a fürdő szezon 
is, az uszodát nagyban renoválják s addig 
is 8 hónapi pauza után ugyancsak szívesen 
lubickolnak a posta egres hüs vizű patakjá
ban felnőttek és főleg a gyerekek. Illetve lu
bickolnának csak, mert a patak egész hosz- 
szában, a Schelker malomtól kezdődőleg, egész 
olympusi kép fogadja a fürdözöket. Jó kedvű 
hadfiak tartanak nagy mosással kapcsolatos 
olympiai játékokat a vizben és annak part
ján. Látható itt nagyon kevés fürdőruha 
hallható pajkos megjegyzés egész vastag for
mában, folyik itt ló fürösztés, fehérnemű suly
kolás s oly ténykedés, mely a patak vizét 
angol elő vízvezetékévé lépteti elő. Az ilyen
formán jól elkészitett fürdőviz aztán fürgén 
szalad lefelé az útjában eső fürdőzők nem 
kis rémületére. Eme éppen nem hygenikus 
viz láttára mindenki szalad ki a vízből s nem 
éppen áldó imádság közepette hagyja el gye
rek, felnőtt jól indult kis üdülése színterét. 
Eddig mindig az volt az usus, hogy ha na
gyobb tömegek fürdöztetése vált szükségessé, 
hogy azok inkább a patak alsó folyását vá
lasztották színtérül, ahol éppen olyan jól le
hetett fürdeni, mint a posta egresben azzal 
a különbséggel, hogy ott nem zavarták meg 
a város közönségét üdülésében s ha fel za- 
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várták is a vizet különböző pajzánkodások, 
senkinek nem ártott. S ez az Urnák 1928-ik 
esztendejében is elérhető egy kis jóakarattal, 
egy kis megértéssel, egy terepszemle elegendő 
lesz bizonyára s a postaegres marnd azoké, 
akiket tényleg megillet, — a város közönségéé.

HÍREK.
D’Orange kisasszony 

elindult egy szép kora tavaszi nap Párizs
ból Möpé nevű sötét-pej lován; kocogott- 
kocogott a végtelen országutakon, sütötte 
nap, áztatta eső, de a szép francia kisasz- 
szony nem tágitot feltett szándékától s rótta 
egyforma kitartással a kilómétereket isme
retlen országokon, ismeretlen emberek kö
zött, feltett célja: Bucarest felé. Nyereg
táskájában egy pár selyem kombiné, két 
estélyi ruha, toilette szerek, egy pár cipő, 
a nyeregkápán egy esőköppenyeg, ez volt 
a podgyásza. Vállalkozásának merészsége, 
nő volta, külső megjelenése, biztosították, 
hogy mindenütt kedves vendégként fogják 
fogadni, hogy mindenütt jól fogja magát 
érezni. Utjának négyötöd részét már meg
tette. F. hó 19-én városunk vendége volt. 
Üdén, frissen érkezett meg a lovas, fá
radtan, unottan a lova. Szegény, 15 évével 
s ritkán látott nagyságú nyeregtörésével, 
bizonyára kevésbé van elragadtatva a hosz- 
szu utón látottaktól s szívesen lemondana 
a rá váró dicsőségtől, melyből az oroszlán 
rész úgyis kisasszonyának fog kijutni, pe
dig a szegény, időske, fáradt páráé min
den érdem, minden keserves veriték. Az 
utat visszafelé már vonaton fogják meg
tenni a lovas és a ló. A visszatérő D’Orange 
kisasszonyt a riporterek és filmesek százai 
fogják várni és nagy ünneplő tömeg, a 
szegény Möpét: szalámi gyárosok. A kis
asszony bizonyára szenzációs könyvet ir 
majd útjáról, a melyben úgy mellékesen 
Möpéről is majd szó fog esni, de mindez 
nem fogja már őt érdekelni. Möpét cson
tig megörlik, pár hasonsorsu más társával 
együtt szalámiba préselik s mint kellemes 
csemegét fogják derék francia polgárok el
fogyasztani, talán éppen D’Orange kisasz- 
szony érdekes könyvének olvasása közben.

_ b-
— „A mi napunk“. Az évszázados, 

történelmi emlékű, páratlan szépségű 
dédácsi park julius 15-én megnyitja 
kapuit, hogy a természet pompái közé 
bevonuljon egy vidám délutánra Hu- 
nyadmegye magyarsága, részint, hogy 
összetariozandóságát dokumentálja, ré
szint pedig, hogy jövedelme a várme
gye kulturális céljait szolgálja. A ma
gyar párt dévai tagozata, melynek mun
kássága, soha nem szünetelő tevékeny
sége az egész ország magyarsága ré
szére példát státuál, vette kezébe a 
julius 15-iki kerti-ünnepély rendezését, 
felkérve a közreműködésre és megje
lenésre a magyarság minden rétegét. 
S az egész magyarság ott lesz! Ez a 
nap Hunyadvármegye magyarságának 
lesz vidám, ünneplő napja. Az évszá
zados fák közé történelmi emlékektől 
gazdag királyi parkba be fog vonulni 
egy napra a Ma magyarsága s fel fog 
lobogni megint a régi híres magyar 
jókedv, hogy megmelengesse a magyar 
sziveket, hogy leolvassza a hideg deret 
a magyar lelkekről. A rendezőség nagy 
körültekintéssel igyekszik nehéz fel
adatának megfelelni. Elsőrangú prog- 
rammszámok fogják az egybegyűlteket 

szórakoztatni, gazdag, hideg és meleg 
büffé várják a közönséget. A vármegye 
minden pontjából permanens autóbusz 
közlekedés teszi majd kényelmessé az 
összeköttetést. Jegyezze meg jól min
denki e dátumot s készüljön örvendő 
szívvel „a mi napunk“ vidám ünnepére.

— Szabad tudományos előadások a 
Kaszinóban. A Kaszinó igazgatóságának 
rendezésében f. hó 16 án Szőllösy János ur 
tartotta meg érdekes előadását a „Rádió“-ról. 
A tanulságos, nagy szakértelemmel felépitett 
előadást a szép számú közönség nagy ér
deklődéssel fogadta. A következő előadás ju
lius 1-én vasárnap d. u. lesz megtartva, 
mikor Faragó Endre ur fogja vetitett képek
kel kisért előadását megtartani.

— Gyógyszerész közgyűlés Szászvá
roson. A hunyadmegyei gyógyszerészek f. 
hó 17-én tartották meg városunkban szoká
sos évi közgyűlésüket a Kaszinó nagytermé
ben. Ezzel kapcsolatosan a Gyógyszerészek 
Országos szervezetének 50 tagja Pamfil egye
temi tanár s a bukaresti generálinspektor ve
zetésével Faragó Endre ur gyógynövénytele
pét is megtekintette. Az ugyanekkor rende
zett gyógynövénykiállitáson, Faragó Endre 
ur saját termesztésű gyógynövényeit kikészi- 
tett, száritott állapotban is bemutatta s a ven
dégek nagy elragadtatással szemlélték eme 
úttörő munkának kiváló eredményét s az el
hangzott beszédek egytől egyig a legnagyobb 
dicsérettel és elismeréssel emelték ki Faranó 
Endre érdemeit. Fokozza az általános elis
merést az a körülmény, hogy valamennyi 
dicsérő kritika az erre leghivatottabbak részé
ről hangzott el, kik valamennyien Románia 
tudományos életének országos hirü reprezen
tánsai.

— Mi a különbség az erdélyi és a re- 
gáti hadirokkantak között? A hadirok
kantak nyugdíjügye is beszédes bizonyítéka 
annak, hogy Erdély bajait más mértékkel 
méri a kormány, mint a regátiét. Egy száz 
százalékos, három gyermekes rokkant közka
tona alapnyugdija a regátban havi 100 leu, 
ehhez kap 568 leu drágasági pótlékot. Ösz- 
szes havi járandósága tehát 668 leu. Erdély
ben egy rokkant közkatona kap 100 leu alap
nyugdijat és 97 leu, azaz kilencvenhét leu 
drágasági pótlékot.

— Betöréses lopás. E hó 14-én éjjel a 
Dobroíu Vaszil-féle cipőgyárba rablók hatol
tak be az udvarra nyíló ablakon át és 65 
ezer leüt elraboltak. A tulajdonos története
sen éppen éjjel 12 órakor az üzlethez sietett, • 
hogy a kirakat spalletáit lezárolja s akkor 
gyanús mozgást észlelt a belső szobákban. 
Felköltve az udvaron lakó egyik alkalmazott
ját a rablók után vetette magát, de azok 
nagy ügyességgel elmenekültek a Sétatér felé 
A rendőrség nyomban bevezette a nyomo
zást s a tettesek közül az egyiket: Sós Jó
zsef algyógyi rovott múltú fiatalember sze
mélyében, sikerült is a tövisi állomáson el
csípni. Csak 3 ezer leu készpénzt találtak 
nála, mert a lopott pénzen arany ékszereket 
vásárolt Tövisen. Az elfogott fiatalember be
vallotta, hogy ő és egy Molnár nevezetű pet- 
rozsényi társa követték el a nagy stilü be
törést és rablást. Sóst a nagyenyedi rendőr
ség Szászvárosra kisértette erős fedezet alatt 
s a másik rabló kézrekeritésére is megtették 
az intézkedéseket.

Előfizetőinket tisztelettel kérjük, 
hogy esedékessé vált előfizetési 
dijaikat a „Szászváros! Könyv
nyomda Rt.“ címére postafordul
tával beküldeni szíveskedjenek. 
Tisztelettel: a KIADÓHIVATAL.

— Vakmerő rablás Bencencen. Foga- 
rasi Erzsébet földbirtokosnő kocsis legénye 
Kádár Mózes felhasználva úrnője távollétét, 
behatolt a bezárt lakásba s felfeszitve a szek
rényeket azokból a nagyértékü antik családi 
ékszereket összeszedve, megszökött. Az el
lopott ékszerek közül különösen egy brilián
sokkal kirakott collier képviselt nagy értéket. 
Az ellopott ékszerek összértéke cca 350.000 
leu. A rendőrség és csendőrség széleskörű 
nyomozást vezetett be.

— Közgazdasági értesítés. Búza. Ke
vés kerül a piacra s ami felkerül borzasztó 
magos áron kel el. Ez mind annak az ered
ménye, hogy a rettenetes pénztelenség foly
tán kereskedőink convenabilis helyekről árut 
importálni nem tudnak. Fizettek vékánként 
245—250-et, mm.-ként 1020—1050-et Ten
geri. Túl bőven került a piacra, ára volt 
185—190 leu nagy vékánként. Krumpli. 50 
leu litervékánként.

— Halálos kimenetelű verekedés. Jú
nius 14-én Vajdahunyadon egy Kovács Lá
zár Totu nevű cigány verekedés közben meg
ölte az odavaló gyepmestert. Az elmenekült 
cigányt Szászváros területén Dávid Danila 
rendőrellenőr fogta el, ki a gyilkost átadta 
a rendőrségnek.

Küzdelem a létért —
a Darvinizmus és a májashurka.

Egyik kolozsvári tudós professzor barátom 
nagyon szereti a májashurkát majoránnával. 
A rizskásával, vagy apró mazsolaszőlővel bé
lelt májashurkát még én is megeszem, de 
már a majoránnást — brrrl

Tudós barátomnak örömet szerzendő, az 
idén kertemben majoránnát vetettem, szépen 
sorjába. Mi sem természetesebb, minthogy 
már másnap kimentem megnézni, nem kelt-e 
ki a majoránna? Ötödnapra már némi zöld 
sávokat észleltem, aminek fölötte megörven
deztem. Az öröm korai volt. Mire észrevettem, 
hogy a növény nem majoránna, hanem la- 
boda, hasznavehetetlen burján, amely úgy 
ellepte az ágyásokat, hogy a helybeli burján
növesztő patyikus barátomnak ugyancsak 
öröme telhetett volna benne, — már késő 
volt. Neki fogtam nagy ambícióval gyomlálni, 
de az eredmény elmaradt, mert bizony a 
gyomlált ágyásban egy-két szál heptikás ma
joránnán kivül megint csak a laboda zöldült 
ki. Ma már olyan hatalmas laboda kultúrám 
van, mint keveseknek e környéken. Mélyen 
elszomorított ez a fiaskó. Most már szegény 
professzor barátom majoránna nélkül lesz 
kénytelen a májast megenni, ha ugyan nagy 
fizetéséből telik majd egy malackára.

Egy felforditott szemetes ládán ülve szem
léltem munkám eredménytelenségét. Különös, 
mennyire befolyásolja egy ülőhely az ember 
gondolkodás módját 1 Mindenki tudja, mily 
gondolatok kínozzák, ha például az állam
vasutak harmadik osztályának fapadján kény
telen innen csak Dévára is utazni. Eddig el
követett és ezentúl elkövetendő bűnei mind 
eszébe jutnak az utazónak, azonkivül pedig 
kacskaringós — fohász repül el ajkáról bi
zonyos címre. Nem külömbek, csak lágyabbak 
az 1. és 11. osztály újonnan reparált ülőkéi. 
Itt a jóakarattal elvetették a sulykot. Ezek a 
fotelek ugyanis méternyi szélesek, rajut csak 
a keresztcsontján és a nyakcsigolyán ülhet 
az ember, a gerinc többi része a levegőben 
lóg lágy ütemben ringatózva. Ilyenkor az jut 
eszébe az embernük, hogy az illető tapecirer- 
müvészt arra kellene Ítélni, libegjen ő egy 
évig fakir módra két nyárson a levegőben 
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úgy, hogy egyik nyárs a keresztcsontjába, 
a másik a csigolyájába volna szúrva. Akkor 
bizonyára helyesen készítené el a diványokat 
is. Ha laboda-kertemet — zsölyébe mélyedve, 
memfisz vagy vadonatúj aranyszopókás kon
stantinápolyi szivarka kék füstjén keresztül 
szemlélem vala, mind márésal-niél rózsának 
láttam volna, de mert csak vizes regálé húzta 
ki majdnem a tüdőmet és mert vizes szeme
tes láda tetején ülve merengtem el a látotta
kon, reám jött rósz szokásom és összehason
lítottam a labodát, a majoránnát a „civilizált* 
emberi társadalommal.

A növényi, állati és embervilágban a ha
talmasabb elnyomja a gyengébbet. Így mondja 
Darwin a hires biológus. A róka megeszi a 
fürjeket, a farkas a rókát, a hiéna a farkast, 
a tigris a hiénát stb. A majorána lasabban 
nő, kényesebb mint a laboda. Ezalatt a la- 
boda úgy elszaporodik, oly gyorsan nő, hogy 
elveszi az éltető napvilágot, a meleget a táp
lálékot a gyengébbtől. Az elpusztul, emez 
pedig noha csak gaz, hatalmasan, vigan vi
rít. Így van az emberek társadalmában is. A 
francia üti a németet, a német a lengyeleket, 
a lengyelek az ukránokat, az olasz a szer
beket, a szerbek a magyart, a magyar pedig 
saját magát, mert hát ö is kell üssön vala
kin egyet. Mindnyájukat pórázon vezeti az 
angol és az egész világ akarva, nem akarva, 
hason csúszik az amerikai előtt. Nem szö
vögetem tovább, mert a végén ki fog sülni, 
hogy az egész emberiség, annak minden tagja 
egymás ellen dolgozik, egmást pusztitja, a 
templomba járás, az ott való ájtatoskodás 
mind svindli képmutatás, mert ahogy kilépek 
a templom ajtón, már azon jár az eszem, 
kit hogy üssek főbe, hogy hápolhassak. Igen 
a mai kor a „hápkor“, vagy „korszak* az 
mindegy. Kor is mert betegség, korszak is, 
mert időket is jelent.

Turáni tudós nyelvész barátunk bizonyára 
mély redőkbe vonja emeletes homlokát és 
fájdalmában felszisszen, hát ez már megint 
micsoda magyar szó, háp? Háp nem fordul 
elő semmi szótárban, a világon oly akadé
mia nincs, amely magáévá tette volna. Meg
magyarázom, Háp a tő hápolni az ige. Min
den létező élőnyelven egyformán háp. A „h* 
betűt azonban nem úgy kell kilehelni mint 
a a h betűt a hegynél, hó, hő, heje-huja, 
hanem befelé lehelni, mellre huzni igy, háp. 
Az osztrigát sem lehet sem enni, sem szür- 
csölni, sem inni csak hápolni (az egész szót 
befelé szivott levegővel kell mondani), háp 
ihn weg németül. Egy orvos ismerősöm rend
kívül jellegzetesen fejezi ki a porok ostyá
ban való szedését román nyelven, igy írja: 
„de tri őri la zi cáte un hapur*, tényleg az 
orvoságot ostyában nem is lehet máskáp be
venni, mint hápolni. Általában különben há
polni azt jelenti, hogy illegálisan szerezni 
bármit, de szerezni, bárkitől de szrezni, leg
inkább pénzt, vagy bármily javakat. A kis 
ember hápol a még kisebbtől, a nagy em
ber a kicsitől és mentői hatalmasabb, annál 
többet, a még hatalmasabb pedig egész nap 
nem is tud egyebet mint háp, háp, háp.

Hát nem tud az a spárga amivel a föld 
a naphoz van kötve, elszakadni, hogy lódul
nánk földestől, társadalmastól a nagy sem
mibe, hogy legyen vége már ennek a há- 
polásnak ?

A vér az agyamba tódult, én is levegő után 
kapkodtam, háp, háp, — kénytelen voltam 
felugrani, mert ott heiyben üt meg a guta, 
de hogy, hogy nem, a szemetes ládából, 
melyen ültem, egy rongyos rozsdás szög ál
lott ki és amint felugrottam beleakadt a nad
rágomba és végig hasitotta azt le egészen a
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térd hajtásig. Más civilizált lény dühbe gu
rulva nagyokat káromkodott volna, én kajá
nul mosolyogva mentem nyugodtan haza ron
gyos nadrágban. Embertársaim titokban ne
vetve fordultak meg utánam. Én azonban 
mosolyogva gondoltam magamba, nevess csak 
nevess te hápoló kicsi, nagy, mégnagyobb 
ember, majd a te nadrágodat is egy olyan 
rongyos kicsiny szeg fogja felhasitani nem
sokára, de bőröstől 1 ALPHA.

Cenzurat de pretorul Dămian
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Vendéglő áthelyezés! I 
Van szerencsém a nagyérd. | 
közönség szives tudomására | 
hozni, hogy

VENDÉGLŐMETl 
a Str. A. Iancu (Sétatér-utcai) | 
helyiségből, a Str. Eminescu í 
(Szél-utcai) Brotschi-féle ház- f 
ba (az adóhivatal mellé) he- | 
lyeztem át, hol úgy a fedett f 
terraszon, mint az uj nagy- | 
teremben Ízletes ételekkel í 
valamint elsőrangú italokkal í 
állok nb. vendégeim rendel- | 
kezésére. í

Tisztelettel: LUPÁN J. í
131 3-3 £
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Mészárszéki Hentesüzlet 1
Alólirott a szászvárosi és környékbeli n. é. közönség b. tudo

mására hozom, hogy az Ardeleana-piaci üzletem fenntartása mellett f. 
év junius hó 16-ikától kezdődőleg egy uj 

fiúk-mészárszéhEt és hentes-üzletet 
nyitottam Ferdinánd király-utca 4. sz. alatt, a „Central“ szálloda mellett.

Itt a t. közönségnek rendelkezésére állok a legfinomabb, mindig 
friss és kiváló minőségű mindennemű húsfélékkel, valamint nagyválasz- 
téku, feltétlenül tiszta és ízletes hentesáruval.

Tisztelettel kérem a n. é. szászvárosi és környékbeli közönséget, 
hogy saját érdekükben minél számosabban bizalommal látogassanak 
meg, mivel, — mint a múltban is, — a legtökéletesebben, teljes meg
elégedésre lesznek kiszolgálva. Teljes tisztelettel:

13ü i_3 Opincar Miklós, mészáros és hentes.
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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
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csakis a megyében megjelenő újságokból 
olvashatja.

Rendelje meg a 16 év óta fennálló s a 
megye minden részébe járó

„Szászváros és VidékéM
Előfizetési ára: Egész évre 240, félévre 120, 
negyed évre 60 leu. Hirdetései olcsók!

■
Nyomatott a .Szászvárost Könyvnyomda Részvény társaság** gyorssajtóján.

— Fürdörend. A helybeli kádfürdő ezen
túl hetenként csak szombaton egész nap és 
vasárnap délelőtt lesz nyitva.

Eladó egy 10 HP. benzin-motor.
Cim a könyvnyomdában. 135 t-

Megvételre kerestetik teljesen 
jókarban levő, tiszta, féregmentes 
ebédlő-kredenc, asztal, szék. Cím a 
könyvnyomdában.

1

Üzletáthelyezés!
A n. é. közönség szives tudo
mására hozom, hogy férfi ÉS női 

divatáru. - üzletemet
f. hó 10-től a Strada Regală 
(Vásár-utca) 1. sz. alól a Str. 
Regală 12. sz. alatti saját há
zamba helyeztem át. A telje
sen felfrissített és a legkénye
sebb igényeket is kielégítő 
áruraktáromat a n. é. közön
ség szives figyelmébe aján
lom. Tisztelettel:KARL ZOBEL.
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