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--------- Megjelenik minden vasárnap. ---------

A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőséghez, 
a pénzküldemények és hirdetések a kiadóhivatalhoz küldendők. 

Kéziratok nem adatnak vissza.
Hirdetések árszabály szerint, többszöri hirdetésnél árkedvezmény.

(p testben, fy léleK-
Aki Angliában járt az ottani egészségügyi 

viszonyok tanulmányozása szempontjából, arra 
az eredményre jutott, hogy az angol otthon 
például szolgálhatna a kontinens többi álla
mainak. Az angol nép legtöbbet othonával 
foglalkozik és igen nagy gondot fordít testé
nek ápolására. És ha az angol othon a leg
rendesebb, legcsaládiasabb jellegű, úgy az 
angol testápolás viszont magán hordja nemzeti 
bélyegét.

Angliában mindenkinek saját othona van. 
A háború előtti időkben már 25 font sterlin
gért (550 korona) bérelhető egy kis családi 
ház és London közelében 35—40 ft. st.-ért 
polgári villát lehet bérelni, (Nálunk egy kis 
évi lakás került ennyibe.) És milyen hason- 
lithatatlan külömbség van a mi bérlakásaink 
és az angol házak között 1 Nálunk szűk a la
kás, óriási a lárma, alig van egy kis szabad 
levegő; óit minden ház kert közepén áll, nyu
galom honol mindenütt, fürdőszoba minden 
házban, szabad és tiszta levegő az egész 
környéken. Az angol fürdőszoba nélkül talán 
nem is tudna meglenni. Reggeli előtt az egész 
család megfürdik. Ez olyan szokás ott, akár 
csak a reggeli imádság. És ez az angol nép 
legegészségesebb háziszabálya. Tiszta test: 
Van-e ennél egészségesebb valami?

Bármilyen foglalkozást Űzzön is az angol, 
a testápolás bevett szokásait nem téveszti szem 
elől. A fehérnemű és ruházat rendszeres vál
tása a legszegényebb házakban is napirenden 
van. Sportot a nép minden rétege üz. Ha 
lehet, már munka előtt, a munka befejezése

után azonban feltétlenül. A külváros házren
getegei között óriási parkok vannak, melyek- 
ban egy-egy kisebb vidéki város kényelme
sen elférne. E parkokban nincsenek ilyenféle 
tiltó-táblák: „A gyepre lépni tilos 1“ „A gyer
mekek játéka nincsen megengedve!“ Ott az 
egész mezőség, a gyep, a fák, a bokrok az 
ifjúság rendelkezésére állnak. Ott szaladgál
nak, ott játszanak a gyermekek, ahol nekik 
jólesik.

A szabadság az angolnak vérében van. A 
sport és a test állandó ápolása nem rögesz
méje, hanem faji sajátsága az angolnak. A 
parkokban, — nem úgy mint nálunk : sápadt- 
arcu, vézna gyermekek, hanem erőtől duzzadó 
fiuk és leányok űzik a legkülömbözőbb spor
tot. És ez meglátszik rajtuk. Nem nyápic, ide
ges gyermekek ezek, hanem életvidám, piros
pozsgás emberkék, bátrak vakmerőek.

Nálunk azt tartják, hogy az angol tulságba 
viszi a testápolást, de nem fektet elég súlyt 
a szellem élesítésére, pedig ez helytelen, el
fogult kritika. Az angol nép nem zárkózik el 
az ifjúság értelmi fejlesztésétől sem. De a 
gyakorlatba viszi át azt a megdönthetetlen 
aranyigazságot. „egéisK; j tcotbcfi 
ges lélek.“ Minden a testápolást szolgálja ott: 
a házi nyugalom, az állandó szellőztetés, a 
lakosztályok tisztasága, a hygienikus klosettek, 
a fürdőszobák célszerű berendezése, a kényel
mes bútorok, kert a ház körül stb.

Az angol praktikus nemzet. Vasutai, villa
mosai omnibuszai sokkal jobbak Európa többi 
országainak hasonló közlekedési eszközeinél. 
Ott füstfeifogó készülékek gondoskodnak ar
ról, hogy sem a vasúti személyzet, sem az

utasok ne piszkolódjanak be. Nem is látni 
ott koromtól fekete mozdonyvezetőket. Sem 
pedig füsttől elfonyadt, füsttel boritot legelőket 
és búzaföldeket a vasúti vágányok mentén.

Hiába és tévesen állítják egyes pedagógu
sok oly kitartóan, hogy elsősorban a gyermek 
értelmét kell művelni. Elsősorban fejlesszük 
testi erejét, mert ha ezt elhanyagoljuk, neve
lési rendszerünk csodagyermeket és szellemi 
fejlettség valóságos specialitásait hozhatja létre, 
de ezek túlnyomó része azután kórházban 
vagy elmegyógyintezetben fejezi be életét.

Magyarországi eseménye^.
BefEjEzték a magyar bébe tárgyalását. 
Magyarország gazdasági íeIIeikíííIése.

A nagykövetek tanácsa a magyar békére 
vonatkozó tárgyalást befejezte, úgy hogy a 
végleges eredményt legközelebb átadják a de
legációnak. A magyar béke aláírása után jó- 
vátételi bizottságot alakítanak az antant ha
talmak és a bizottság székhelye Budapest lesz.

Wien, áor. 26.
Magyarország gazdasági fellendülésének 

biztató jele hogy a Máv. gépgyára megkez
dette a munkát és a magyar gyáripart ért 
súlyos csapások után alig remélt intenzivitás- 
sal képes a szükségletek fedezéséről gondos
kodni.

A Magyaroszágból külföldre szökött kom
munisták kiadatása iránti eljárás még mindig 
folyamatban van.

¡1 SZÁSZVÁROS ÉS VIDÉKE TÁRCflJÖ. És ez mindig igy lesz ? ! Nem válaszol senki 1 
Indulok, imbolygók aludni, pihenni . ..
Jó lenne nem lenni 1

Flott Zaóka.

Kórházi virág.
Irta: Kozocsa Sándor.

Már a folyosón csendes, néma komolyság 
vesz körül. Kinek is volna kedve itt hango
san vigadni, mikor minden a mi körülvesz, 
életünk tragédiáját juttatja eszünkbe. Egy kö
zös betegszobába lépünk. Mély csend honol. 
Az elhasznált levegő még nyomasztóbban 
hat ránk.

Jaj Istenem, jaj! E fájdalmas és a minde
nek urától enyhítést kérő mély sóhaj egy 
szegény, szenvedő beteg ajkait hagyta el. Két 
összetörött végtagja, a keze és lába a rajta 
levő kötéstől mereven fekszik ágyán.

Szabadon levő kezével tétován kapkod, 
mintha segitni akarna magán.

Beesett arcának bágyadt, kimerült vonásain 
a hosszas betegség minden kinja visszatük
röződik. Egész lényén az állandó, magas láz 
sorvasztó hatása látszik.

Most éppen csillapultak fájdalmai s nyu- 
godtabb arccal — melyről végtelen gyöngéd 
szeretetet olvashatunk le — nézi, hosszan, 
lágyan egyetlen leányát, ki mellette ül s ag-

gódó tekintettel vizsgálja apjának minden 
lélegzését.

Mily szomorú ez a kép, amikor egy halni 
készülő, szeretett édesapa már csak kifejezés
teljes tekintetével (mert szólni már nem tud) 
vigasztalja egyetlen gyermekét.

A leány megérti apjának biztató, szeretet
teljes nézését s két szép szeméből lassan pe
regnek le könnyei, melyeknek forrásuk oly 
mélyen lent van az emberi szívben.

A szerető gyermek kérdi, kínálja édesap
ját enyhitő itallal, betegnek készült ételekkel, 
de ő csak némán, unott mozdulattal eluta
sítja magától.

Oh, mit nem adna neki a kedves gyermek, 
akit már az árvaság keserű kapujához veze
tett a sors, hogy megtarthassa magának egyet
len vigaszát. . .

E pillanatban a beteg kinos, hörgésszerű 
nyögése és eltorzult arca jelzik a kinzó fáj
dalmak újabb rohamát. Keserves, panaszos 
„jajj“-ok jutnak el fülünkhöz, mintha általunk, 
érző emberek által kérdezné a sorstól rettentő 
szenvedéseinek okát.

Nemsokára beáll az önkivületi állapot. Pár 
utasító, rendezgető szavával áthalad édes ott
honán, s onnan a lázálmok gyors szárnyán 
tovább-tovább megy, előttünk idegen, isme
retlen világba.

Vasárnap.
Nem Ígérted, hogy jössz, várlak, mégis várlak... 
Felveszem a legislegszebbik ruhámat, 
Tündérkezek szőtték, lágyan omló, lenge, 
Habosfehér, mintha bárányfelhő lenne, 
Mit az égről téptek. . .

Remegő ujjaim virággal babrálnak, 
Helye sincs a tenger harmatos virágnak 1
Itt: rózsa, bokornyi, amott: szekfü, mályva ...
Hamar egy hasábot a hunyó zsarátral 
Várlak ... Téged várlak I

Duruzsol a háiyha, karszéket elébe 1
Retten is elférünk párnázott ölébe . . . 
Kioltom a lámpát, ugyan minek égne?l 
Elég az ampolna rózsaködös fénye . . .
Jaj csak már itt volnál 1

Ólomlábon járó, lassanmuló percek . ..
Az ajtófélfában szu őrlése perceg . . .
Süket, nyomasztó csend... Lépések... Elhalnak ! 
Neki dűlök busán, fáradtan a falnak . ..
S éjfélt üt az óra.

Meggörnyed a vállam, megrogyik a térdem... 
összekulcsolt kézzel, könnyes arccal kérdem:
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Májusban összeül a Duna-bizottság.
Páris, ápr. 26.

Hivatalosan jelentik: A Duna-bizottság má
jusban összeül, hogy előkészítse a Dunára 
vonatkozó anyagot a Népek Ligája által au
gusztusra összehívandó nemzetközi értekez
letre, mely a Dunahajozás kérdését meg fogja 
oldani.

A párisi, londoni és római ukrán képvise
lők San-Remoba utaztak. (D. t. ü.)

jtélet a Caillaux-pörbea.
Páris, ápr. 26.

A „Keleti Újság“ Írja: Az a vád, amiben 
Caibauxt bűnösnek mondották ki, azt állapítja 
meg, hogy a volt miniszterelnök összekötte
tést tartott fenn az ellenséggel. A büntetés 
kiszabásánál súlyosbító körülményeket hoz
tak fel az Ítéletben s az egyéves maximum
nál nagyobb büntetést alkalmaztak: három évi 
fogházra ítélték, mert ennél hosszabb ideje, 
hogy vizsgálati fogságban van. Büntetésébe 
beszámítják a vizsgálati fogságot és így még 
ma szabadlábra helyezik.

Clemenceau politikai hívei között az ítélet 
nagy meglepetést keltett. Caillaux erőteljes 
politikai tevékenységét fog kezdeni.

Hétrői-hétre.
A választások.

Az Avarescu kormány a román parlament 
feloszlatásával május végére uj választásokat 
fog elrendelni. Az erdélyi román nemzeti párt 
valamint az összes román és szász pártok 
erősen készülődnek a küzdelemre. A magyar
ság — a jelek szerint — a mai kül- és bel
politikai viszonyok között nem óhajt maga- 
t:ir|4oA,< váltnítafni s v:-‘ •—•••n ~W n .«A- 
lasztásokon ezúttal sem vesz aktív részt. A 
magyar napi és heti sajtóban megnyilatkozó 
vezető politikusok a mai ostromállapot és 
cenzúra mellett még egy kongresszusnak az 
összehívását sem tartják időszerűnek. Az er
délyi magyarság és székelység magatartásán 
— az eddigiekből ítélve — csak akkor vár
ható változás, ha a magyar békeszerződés 
végérvényesen publikálva, a magyar békede
legátusok által aláírva és a magyar nemzet-

A szobában levő ágyakban több, kevésbé 
súlyos beteg lassú nyögése hailszik. Minde- 
nik fiatalabb a haldoklónál s arcukon látszik 
a lemondás.

A szoba egyik sarkában virágzó muskátli 
van, melynek sárgás szinü levelei talán az 
utolsó virágzást jelzik. A széles ablak, mel
letti állványon egy kúszó zöld növény, mintha 
e kis szoba szomorú világának reménysége 
lenne. Mily különös ellentét. A két virágot 
ugyanaz a levegő élteti, melyben szenvedő 
emberek rettegik, vagy várják a halált.

A beteg édesapa egyetlen leánya szorgal
masan öntözi őket minden nap. A körülötte 
élő és gondozásra szoruló embereket és vi
rágokat egyforma lelkiismeretességgel apolja. 
Mintha a zöld virág üdeséget, biztató reményt 
kölcsönözne a szenvedő betegeknek.

S mikor a virágban látja az életnek foko
zódó termékenységét, ő maga is úgy érzi, 
mintha valami biztatná a reménységre s uj 
hittel, erős meggyőződéssel áll meg apja 
ágyánál.

S ez igy megy napról-napra e szenvedé
sek házában. Uj fájdalmakat okoz neki be
tege mindinkább hanyatló állapota s uj re
ményeket fakaszt benne a zöld virág ápolása.

Majdnem egyszerre bízik és kételkedik.
Ha apja szenvedő arcát látja, a kétségbe

esés nyomasztó érzése fogja el, s ha remény

gyűlés által elfogadva lesz. Ha ez megtörté-' 
nik, bármit is tartalmazzon a békeszerződés, 
az erdélyi magyarságnak saját jól felfogott 
érdekében, politikailag szervezkednie s a vá
lasztási küzdelmekben résztvennie kell. Itt-ott 
ma is történnek kísérletek, hogy az erdélyi 
magyarságot, székelységet a választásokban 
való részvételre rábírják, de a kísérletezők 
mögött kevesen állanak. A kolozsváron meg
jelenő „Újvilág“ szerkesztője április 28-ikára 
nagygyűlést hivott össze, melyen a magyar
ságnak és székelységnek az aktív politikában 
való részvételét akarja kimondani. Abban, 
hogy e kongresszuson az erdélyi magyarság 
és székelység egyeteme képviselve lesz-e, az 
eddigi jelekből ítélve, bátran kételkedhetünk. 
Mindenesetre egy bizonyos időre lesz szük
ség, mig az erdélyi magyarság és székelység 
véleménye, akarata, a világháború szülte uj 
viszonyok között kijegecesedve, érvényesülést 
fog keresni.

San~Toy.

¿lindult a magyarországi 
román misszió.

Bukarest, ápr. 26.
A „Keleti Újság“ Írja: A mai miniszterta

nácson résztvett Mihályi Tivadar is, akit Ool- 
dis helyébe erdélyi miniszternek neveztek ki 
s már le is tette az esküt. Mihályi holnap, 
mint a román misszió feje, Bndapestre uta
zik. Vele mennek Lepedatu a pénzügyi kér
dések, Metzianu a kereskedelmi kérdések szak
értőjeként. A budapesti konzuli teendőket 
Augustin Paul fogja ellátni.

A minisztertanács azután belső gazdasági 
kérdésekkel foglalkozott és elhatározta, hogy 
a kisfizetésű hivatalnokok ellátását szövetke- 

U rtndc. .. ..Aéakcűcii továbbá a íui-

nisztertanács, hogy az őszi vetéshez szüksé
ges magvakat a falusi pénzintézetek gyűjt
sék össze.

A magyarországi román misszió likvidálni 
fogja a megszállás ideje alatt Románia által 
birtokba vett vasúti anyagot, valamint ren
dezni fogja a Romániában maradt hadiözve
gyek és rokkantak ügyét, végül az erdélyi 
bankoknak budapesti főintézeteikkel levő vi
szonyát is szabályozni és rendezni fogja.

telenségében a virágra tekint, uj hit bizta
tása int felé.

De a láz makacsul ostromolja védtelen ál
dozatát. A szerető édesapa érzi, tudja gyer
mekének vigasztalan sorsát. A gyermek köny- 
nyezve nézi az elmúláshoz vezető folyamat e 
lassú és biztos menetét.

Másnapra a muskátli halvány rózsaszín vi
rága is elhervadt, oly árva, szomorú a virág 
nélküle. A leány amint nézi, sorsukat közös
nek találja. De tekintete átsiklik a zöld vi
rágra, mely kihaló reményének újabb táplá
lékot ad.

Az apa merően néz a virágnélküli muskát
lira s leányának reszkető kezét elaszott kezé
ben tartja.

Alig halhatóan kérdi: Hova lett a szép vi
rág? A leány felelet helyett lehajtja fejét s 
tiszta nézésű szemeivel szomorúan tekint rá.

Az apa érzi, tudja sorsát, kiszáradt szemei 
megnedvesülnek, remegő leányát magához 
vonja gyöngén, mintha egész érző szivének 
jóságos szeretetét akarná átlehelni.

Reggelre az eihervadi muskátli levelei zaj
talanul hullottak alá — — egy ágy üresen 
maradt.

A fiatalabb betegek némán, beesett sze
mekkel néznek az ablak melletti zöld virágra, 
--------mert tőle várnak életet s reményt.

Az olasz szociálisták a bolsevizmusról.
Bombaci szélső szociálista nyilathozata.
¡1 pápa a szélsőséges szociálisták ellen.

A „Le Matin“ értesítése szerint Bombici 
egy gyűlésen a következő érdekes nyilatko
zatot tette:

— Litwinoffal beszélgettem Kopenhágában. 
Ez ideig a bolseviki forradalom hive voltam, 
Lenin kiküldöttje azonban kinyitotta a sze
memet és meggyőződtem egy kommunista 
köztársaság lehetetlenségéről, nemkülönben a 
jelenlegi társadalmi rend feldöntéséröl is. Szük
ség van a fokozatos fejlesztésre. Az „Avanti“ 
szociálista pártlap hozzáfűzi, hogy a jelenlegi 
nemzetközi helyzet mindenféle forradalmi kí
sérletet lehetetlenné tesz. Ezek a nagyon je
lentős nyilatkozatok a szélsők által zajongás
sal fogadtattak de a nagytöbbségre mély ha
tást gyakoroltak.

Róma, ápr. 26.
A pápa levelet irt a bergaimói püsköknek, 

melyben az északolaszországi sztrájkokkal fog
lalkozik. Elitéli erőszakoskodásokat és a ka
tolikus hívőket óvja a szélsőséges szocialis
táktól. Kötelességévé teszi a klérusnak, de 
különösen a falusi papoknak, hogy azok el
len erélyesen küzdjenek. Kifejti, hogy a tár
sadalmi osztálykülönbség az emberi termé
szetnek természetes folyománya és csak akkor 
fog eltűnni, ha az emberiség végkép kipusz
tul. Azonban nem utólérhetetien utópia, hogy 
az egyes osztályok között jogaiknak tisztelet- 
bentartásával harmóniát létesítsenek. A pápa 
figyelmeztet, hogy a szociális gondolkodás a 
keresztény hívők részére kötelezettség. Az egy
ház sohasem szűnt meg hangoztatni, hogy 
aki kis, vagy nagy engedélyeket tesz, már jó 
müvet végzett. Különösen most hogy a tár
sadalom épülete inogni látszik, a pápa szük
ségesnek tartja, hogy a hivők az egyház szo
ciális doktrínáival foglalkozzanak.

A cipő is drágább lesz.
Miért BmBlkednch a üorárah ?

Nincs megállás az árak emelkedése terén. 
Kimutattuk számtalanszor az egyes közszük
ségleti cikkek áranak elrémitő emelkedését. 
Lássuk a mindnyájunkat érintő cipökérdést is 
és az e téren nem biztató kilátásukat.

A fogyasztás ezen a téren kétségtelenül 
emelkedett, külföldi behozatal pedig a valuta
differenciák miatt majd semmi.

A cipő-készitést a már-már tönk szélén ál
lott cipész ¡ipar látja el ma, megszabadulva 
majdnem teljesen a gyári konkurrenciától.

Erdélyben az anyagot a cipőhöz egy nagy, 
kilenc közép üzem és apróbb üzemek, tiniá
rok szolgáltatják.

Minthogy behozatal nincs, a nyersbőr ke
reslet nagy. A nyers marhabőr ára ezelőtt 
hat hónappal 6 koronában volt maximálva és 
a forgalmi ár sem volt 8—10 koronánál több. 
Ma a nyersbőr kilója 60 korona.

A kikészített börárak áremelkedésének má
sik tényezője az Argentinából behozott, qu- 
ebracho és gesztenyefa kivonatból készült 
cserzőanyag drágulása. Félévvel ezelőtt Qa- 
lacban 8—9 lei volt, ma 23—25 lei.

A cser a műit szezonban 80 korona volt, 
ma 250 korona.

A munkabérek egy év óta ¡háromszorosra 
emelkedtek, a munkások élelmezésére szüksé
ges beszerzés több mint négyszeres áron tör
ténhetik meg.

Ezekhez a drágulásokhoz hozzávéve a vil
lamos hajtóerőnek drágulását, mely Kolozs
várt egy év alatt ötszörösre emelkedett, a 
szénnek közismert nagy áremelkedését, a köz
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lekedési viszonyok teljes leromlását, alig van, 
mit csodálkoznunk, hogy az ezelőtt egy év
vel 42 koronáért árult talpbőr kilójának 148 
korona, a boxbőr kvadrátjának pedig a tava
lyi 15 korona 60 fillér helyett 54 korona a 
gyári ára — ma. (A magánforgalomban azon
ban 240—250 K.)

Hogy holnap, holnapután mi lesz, azt meg- 
modani igazán nem lehet.

Lényegesen hozzájárulna a helyzet javításá
hoz az oroszországi nagy készletet felszaba
dulása. De vájjon jut-e hozzánk, ha lesz is, 
mikor Németország és Anglia már előre ve
télkednek felette.

Minthogy ebben sem reménykedhetünk s 
közeljövőben sem a ruha, sem bőr, sem szabó, 
sem suszter olcsóbb nem lesz és előrelátha
tólag az áraknak megfelelő pénzünk sem lesz, 
jó volna gondolkozni afelől, hogy a közelebb
ről beköszöntő, nyakig mezítláb divathoz mit 
kössünk fel derekunkra: az utolsó szebken- 
dőt, vagy az utolsó lyukas szalvétát ? 1

NAPI HÍREK.
— Halálozás. Lapunknak a dévai cenzúra 

hivatalhoz való beküldése előtt, lapzártakor 
értesültünk, hogy Schul Zsigmond termény
kereskedő, a „Szászvárosi Takarékpénztár Rt.“ 
igazgatósági tagja, a „Szászvárosi Könyv
nyomda Rt.“ vezérigazgatója, a helybeli izr. 
hitközség volt elnöke április hó 30-án éjjeli 
2 órakor 55 éves korában meghalt. Temetése 
május hó 2-án d. u. 3 órakor lesz.

Uj rendőrkapitány Déván. A belügyi reszort 
távirati intézkedése folytán Costescu Eftimie 
dévai rendőrkapitányt Nagyváradra helyezte át 
hasonló minőségben. Costescu az eltávozás 
folytán hivatalát ideiglenesen Greaveu Péter 
rendőri segédfogalmazónak adta át április hó 
23 án.

— Májusi ájtatosság. A róm. kath. egy
ház a viruló május havát Szűz Mária tiszte
letére szentelte és az egész földkerekségen 
kellő fénnyel ünnepli meg. A helybeli róm. 
kath. temlomban minden nap d. u. fél 7 óra
kor kezdődnek a májusi vecsernyék. Minden 
vasárnap, kedden és csütörtökön a női da
lárda fogja énekelni. Cellini-Constantini „Li
tániái Lauretanae“-ját hármas szólamban. Ezen 
kívül az első héten baritonsólót Beke Andor 
ur, sopránsólokat Ferenczy Emma, Dörmer 
Flóra, Fábry Gizi, Móser Olga és Elza ad
nak elő. Az ájtatosságot P. Lokody Gergely 
fogja tartani, az énekkar P. Máthé Özséb ve
zetése és orgonakisérete mellett, ezenkívül 
még Mária dalokat fog előadni két és három 
szólamban.

— Előléptetés és kitüntetés. Crisan Márk, 
román kir. pénzügyi főszámtanácsost, a hely
beli román kir. pénzügyigazgatóság mellé 
rendelt számvevőség főnökét példás szorgal
máért a Vll-ik fizetési osztály 1-ső fokozatába 
soron kívül előléptették és 1200 K. külön 
pénzbeli jutalomban is részesitették.

— A tankerületi főigazgató Szászvá
roson. Barsan Andrei tankerületi főigazgató 
Nagyszebenből a napokban ideérkezett s a 
helybeli román főgimnázium tanmenetét meg
vizsgálta.

— Meghivó. A ref. egyház nőegylete f. 
év május hó 8-án a „Central" szálloda nagy
termében, saját pénztára javára, tánccal egy
bekötött műkedvelő-előadást rendez, amelyre 
az érdeklődőket tisztelettel meghívja. Színre 
kerül Blumenthal Oszkár és Kadelburg Gusz
táv „Mozgófényképek“ c. 3 felvonásos bohó
zata. Személyek: Kapor Kálmán : Wieser Er
vin, Mariska a felesége: Bágyoni Rózsika,

Göncs Bálint: Nagy Ödön, Róza a felesége : 
Sinka Gyuláné, Kazár Vilma: Váczy Matild", 
Kaján Tóbiás: Lugossy István, Mensky Bo
ris: ifj. Máyer János, Julis szobalány: Pak- 
ker Irén, Ladányi mozitulajdonos: Solymosi 
Alfréd, Gombos irodavezető: Gönczy Sándor. 
Helyárak: Páholy 100 K, földszinti ülőhelyek 
15 és 10 K, állóhely 5 K, diákjegy 2 K. Je
gyek előre válthatók a „Szászvárosi Könyv
nyomda Rt.“ papirüzletében. Kezdete fél 8 
órakor. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak.

— A vizsgák a ref. Kún-kollegiumban 
május hó 14-én kezdődnek s május 21-ikén 
végződnek.

Eladó borok!
Elsőrendű saját termésű 

gyorokhegyaljai borok 
(fehér Z6 H, vörös 30 H literenként) 

Kaphatók: 

Demeter Kornél 
gyógyszerésznél, Szászváros, 
131 Schuster-utca 13. 2—5

— Esküvő. Szépen rendezett és jól sike
rült ünnepély keretében volt meg Friedl Fer- 
dinánd és Martinék Ilonka uj pár esküvője 
múlt vasárnap délután a róm. kath. templom
ban. A menyasszony a Mária kongregációnak 
buzgó és lelkes tagja volt, azért társnői ked
ves prograinm keretében vettek búcsút tőle. 
A templom udvarán P. Máthé Özséb vezeté
sével felköszöntő dallal üdvözölte a kongre
gáció dalárdája, majd Ferenczy Malvin pre- 
fekta hangulatos búcsú- ,?széd közben nyúj
totta át a kongregáció gyöngyvirág csokrát, 
a női dalárda toasztja után a közönség és 
az uj pár a templomba vonult, hol orgona- 
kisérettel Zsasskowszky alkalmi egyházi dala 
hangzott el. Az esketési szertartást P. Lokody 
Gergely végezte az Ízlésesen feldíszített fő
oltárnál. A szentbeszéd és áldás után P. Máthé 
Özséb teljes orgonán Mendelssohn Hochzeits- 
marschát játszotta el.

— Meddig közlekednek a magyar vo
natok. A kiürített magyar területen a Clemen- 
ceau vonaltól nyugatra meglehetősen széles 
semleges zóna húzódik végig. A magyar te
rületen a forgalom csak ezen semleges zóna 
határáig szabad. A vonatok tehát itt igy Vá- 
sárosnaményig, Mátészalkáig, Vámospercstg, 
Konyárig, Berettyóújfaluig, Szeghalomig, Dé- 
vaványáig, Mezőtúrig, Szarvasig és Hódmező
vásárhelyig közlekednek.

A „Szászvárősi Könyvnyomda Rt.“
KönyV- is papiríjcrtsHedfsfbe 

nagy választék érkezett mindenfele 
árukból. Kaphatók igen jutányos 
árak mellett: mindenfajta levél
papír, kefék, fésiik, szappan, 

cigaretta- is sziVartárcák, 
szipkák, pénzerszények, varró 
és horgolótűk, zsebvillanylám- 
pák, thea, és végül mindennemű 
papirszakmába vágó áru.

£etfélpapir Kedvezményes áron
viszonteladóknak is adatik el.

— Szervezkednek a magánalkalma
zottak. Az „Erdélyi és Bánáti Alkalmazottak 
Szövetsége“ mindenütt szervezkedésre hívta 
fel az összes kereskedelmi-, ipari-, fa-, bank-, 
takarékpénztári-, biztositó-, munkásbiztositó- 
és közlekedési tisztviselőket valamint a gyógy
szerészeket s más szabad pályán működő 
szellemi munkásokat. Sok helyen — legutóbb 
Szatmáron is — megalakult a szövetség helyi 
csoportja, amely az alkalmazottak érdekeit lesz 
hivatva felkarolni s védeni. A szellemi mun
kások szervezkedése a munkaadó tőkések túl
kapásait lefogja törni s az ipari munkásság
hoz hasonlóan egyöntetűen fog szakszerve
zetekbe tömörülni, hogy tisztességes megél
hetését kivívja. A havi 300—700 K között 
ingadozó éhbérek felemelése érdekében or
szágos mozgalom fog megindulni, amelyben 
az „Erdélyi és Bánáti Alkalmazottak Szövet
sége“ minden eszközt meg fog ragadni, hogy 
a magántisztviselők megélhetésüknek megfe
lelő bért kapjanak.

— Buzaszentelő körmenet. A róm. kath. 
egyháznak kegyeletes szokása, hogy a tavasz 
zsenge terményeire és a vetésekre Isten oltal
mát és áldását kéri. Múlt vasárnap (ápr. 25-én) 
a helybeli róm. kath. hivők sokasága szépen 
rendezett körmenetben, zengő egyházi ének
szóval vonult ki a mezőre. Az egyházi lobo
gók után a férfiak sorakoztak négyes sorok
ban, kiket a gimnázium róm. kath. ifjúsága 
és a Mária kongregáció tagjai követték P. 
Máthé Özséb vezetése alatt. Igen szép szám
ban volt képviselve a hölgy közönség is, mely 
a menyezet és pap után vonolt fel. A mezőn 
P. Lokody Gergely házfőnök végezte a szer
tartást, mely alatt úgy az ifjúság mint a nagy 
közönség az ünnepi hangulathoz méltó ko
moly magatartást tanúsított. Visszajövet a temp
lomban ünnepélyes Te-Deum, áldás és egy
házi népének fejezte be a hatásos szertartást.

— Májusban újból megindul a teher
forgalom. A vasúti teheráruforgalmat az ál
landó szénhiány következtében már hónapok 
óta nagy mértékben redukálták és megfelelő 
tartalék gyűjtése céljából a hét bizonyos nap
jain fehérárut szállításra nem fogadtak el. A 
C. F. R. igazgatósága most egy rendeletet 
adott ki, amely a korlátozások nagy részét 
április végére beszünteti, úgy hogy a teher- 
áruforgalom május elejétől kezdve ismét sza
bad lesz.

— Halálozás. Kartmann Dániel városi ha
tárfelügyelő neje, szül. Zerbes Matild április 
28 án 27 éves korában meghalt. Temetése 
április 30-án ment végbe nagy részvét mellett.

— Mardarescu távozik. (Bukarest, ápr. 
26.) Mardarescu generális, az erdélyi csapa
tok főparancsnoka, ebből az állásából eltávo
zott és ez alkalomból meleghangú napipa
rancsban búcsúzott el az alája rendelt tisz
tektől és katonáktól.

— A sétakert. Kevés vidéki városnak van 
olyan szép és előnyös fekvésű sétakertje, mint 
Szászvárosnak. Ennek dacára közönségünk 
nem keresi fel azt olyan mértékben, mint azt 
elvárni lehetne. Most, hogy a sétatéri uj ven
déglős megnyitotta helyiségeit, időszerűnek 
tartjuk újólag felhívni az illetékesek figyelmét 
arra, hogy a sétakert területén egy iható vizű 
kutat furasson, mert a jó, üdítő ivóvíz egy 
sétakertnek elengedhetetlen tartozéka. Ezzel 
kapcsolatban még az sem volna lehetetlen, 
hogy ott egy egyszerű zuhanyfürdő állíttas
sák fel. Hisszük, hogy ez pénzügyileg is ki
fizetődnék, mert a város közönsége sűrűn 
keresné fel a sétateret, ahol kényelmesen meg 
is fürödhetik s nem lenne kénytelen a félre
eső malmok alatt a városon kivül a pata
kokban fürödni.
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— Uj róm. kath. iskola. Sztrigyszent- 
györgyön (Hunyad m.) márc. elején vegyes 
róm. kath. iskola nyílt meg. Tanítónővé Po
zsonyi Ilonát nevezte ki a püspöki hatóság.

— Állásnélküli hadvezérek. A „Viener 
Tageblatt“ összeállította, hogy háborús mun
kájuk után hol pihennek a volt monarkia egy
kori hadvezérei. Eszerint: Krobatin, Böhm- 
Ermolli, Kövess, Auffenberg, báró, Sarkotits, 
Arz, Frank Liboriusz, Hoffmann (a havasi 
gyopáros hadtest parancsnoka), Brudermann, 
herceg Schönburg-Hartenstein, Krausz Alfréd 
Bécsben; Rohr a Bécs melleti Rodauban; 
Pflanzer-Baltin a Mödling melleti Hinterbrüh- 
leben; Hötzendorfi Konrád és Dankl Viktor 
Innsbruckban ; Boroevics és Potiorek Klagen
furtban; Seidler (Görz védője) Villachban; 
Szurmay Budapesten; Wurm valahol Cseh
országban ; Terstyénszky, Puhailó és gróf 
Kirchbach ismeretlen helyen.

— Egy budapesti lap 6 korona. Buda
pestről jelentik: A napilapok a papir árak 
óriási emelkedése miatt, tettemesen felemelték 
példányszámaik árát. A lapkiadók m. hó 20-án 
megtartott értekezletükön egyöntetűen elhatá
rozták, hogy a lapokat példányszámonkint, 
május 1-től 6 koronára emeilk fel. A kor
mány hozzájárult a lapkiadók határozatához.

— Vonatok érkezése Szászvárosra.

A 612-es sz. vonat csatlakozik Kolozsvár felé, 
a 610-es „ „ Brassó „

Aradról 612. számú reggel 5 óra 07 pkor,
* 610. w d. u. 14 !» 07 n

Tövisről 609. d. u. 13 34 n

» 611. * este 20 n 56 n

— Aki eladni vagy venni akar bármit, 
az hirdessen a „Szászváros és Vidékéiben. 
Lapunk a megye minden városába, közsé
gébe jár s igy a hirdetés eredménnyel jár. 
Hirdetési dijak árszabás szerint.

— A kisfizetésű hivatalnokok segélye
zése. Bukarestből jelentik: A szombati mi
nisztertanács elhatározta, hogy a kisfizetésű 
hivatalnokok helyzetén úgy segít, hogy a hi
vatalnokok ellátását szövetkezeti alapon ren
dezi, A minisztertanács megszavazta az er
délyi vasutasok fizetésjavitást is és intézkedett 
az állami alkalmazottak részére őszi vetőmag 
biztosításáról.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Névtelen levelekre nem válaszolunk, kéziratokat 

vissza nem adunk.
„Brassói Lapok“. Kérjük a cserepéldány meg

indítását.
Előfizető, Algyógy. Lap rendesen megy, az Ígért 

füzeteket kérjük beküldeni.
S. B. Eiski. Sorainkra még ezideig nem kaptunk 

választ.
Weisz Ernő, Algyógy. A gondolat szép benne, 

de a kidolgozás gyenge. Jobbat kérünk.
Régi előfizető. A kolozsvári könyvkereskedések

ben megszerezhető. Sorsjegyeiről — huzási jegyzék 
hiányában — nem kaphat felvilágosítást.

Gyöngyvirág. Elhisszük, hogy a tavasz lágy fu
vallata az ön szerelmes szivét is megszólalásra kész
teti, de beküldött versét még sem közölhetjük.

Érdeklődő. Az Emkének az algyógyi földmives 
iskolára vonatkozó beadványa még nem nyert elin
tézést. A kormányzótanács megszűnésével más fó
rum fog dönteni ez ügyben.

V. <J. Hátszeg. Lapunkat még mindig a dévai 
cenzúra hivatalhoz kell küldeni, azért pár napi ké
sedelemmel jelenik meg.

Utazom
Wienbe és vissza.

Elvállalok mindenféle megbízatást. 
László Ferenc, Hátszeg. 133

Egy hangverseny gramofon
80 lemezzel — főleg vendéglőkben 
használható — eladó. Cim a könyv
kereskedésben.

Köszönetnyilvánítás.
Fogadják a leghálásabb köszönetünket mind

azok, kik a feledhetetlen apa, nagyapa és déd
apánk elhunyta alkalmával elhagyatottságunk- 
ban fájdalmunkat jelenlétükkel enyhíteni szí
vesek voltak. A gondviselő Isten jutalmazza 
azok jóságát, kik önérzetük szerint anyagilag 
is támogattak e szomorú kötelességünk tel
jesítésében.

A gyászoló család nevében:
Köpecxy József nő.

Két jól begyakorolt varró-leány föl
vétetik Procinkievic varrodájába. 2_2

Selyemgarnitura vászonhuzatok
kal — diván, 2 nagyobb és 4 kis- 
sebb fotel — eladó. Cim a könyv
kereskedésben. 126 3—

fl „Szászváros! Könyvnyomda Részvénytársaság** 
könyv- ás papirkereshEilásébe egy tanuló, 
ki magyarul, németül és románul be
szél, azonnal felvétetik.
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Nagy István |
<s'**—*■ cipész-mester

Elvállal e szakmába vágó 
bárminemű munkákat. 
Raktáron tart kész árukat 
:-: nagy választékban :-:

a
g

Szászváros, Klastrom-utca 3, sz.
A róm. kath. templommal szemben.
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