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Jíépfcklíísséfl egyéneiért-
A törvényhozások nagy vívmányként iktat

ták a múlt században a miniszteri, más szó
val a kormányzat felelősségéről szóló törvé
nyeket s az alkotmányok egyik főbiztositéká
nak tekintették ezeket az intézkedéseket.

— Ninas több önkény, mondták a közjog 
professzorai, nincs több abszolutizmus; a 
népképviseietek bármikor és bármiféle alkot
mány- vagy népjogellenes tettért vád alá he
lyezhetik az esetleg felelőtlen uralkodó szer
vek által kinevezett kormányzati exponense
ket. Éppen úgy, mint a magánéletben azt, 
aki vállalt kötelezettségei, mások jogos érdeke, 
vagy a fennálló törvények ellen vét.

A vívmány igen szépen festett az elmélet
ben. A demokrácia progresszivitásának fok
mérőjeként tekintették mindenfelé. Korlát sza- 
batott tehát a káros szenvedélyeknek, az önző, 
másokra tekintettel nem levő érdekeknek, a 
rokonszenv és ellenszenv diktálta subjektiv 
akaratnak s a tetszés vagy nemtetszés helyébe 
az objektiv lelkiismeret, a hideg mérlegelés 
lépett.

A valóság azonban hogy festett? Azaz
hogy hogyan is fest manapság?

Nem dokumentálunk. Példa volna ezer és 
ezer; de nem illusztrálunk, csak leszögezzük 
a demokrácia valóságos csúfságaként, hogy 
soha nagyobb abszolutizmus nem volt, mint 
amilyent a fennen hirdetett „demokrácia“ ko
runkban megvalósitott és soha kisebb körben 
az egyéni szabadság nem mozgott, mint nap
jainkban, amikor pedig a demokrácia arany
korát éli.

Tessék végignézni Európán ! Leszámítva a 
forradalom-szülte felelősségrevonásokat, volt 
e, vagy van szó-e egyáltalán arról, hogy igazi 
népképviselet intézze a törvények hozását? 
Van-e szó, hogy azok a parlamentek a kor
mányok ténykedéseit bírálat alá vennék úgy, 
hogy a szónál egyéb szankciót is használ
janak a kormányszervek mindenható intéz
kedéseivel szemben. Nincs, nem volt s aligha 
lesz.

Ellenben éppen az ellenkezőjére millió a 
példa. Mindennapi dolog, hogy a kormány
zatok (legjobb esetben) pártérdek mögé he
lyezik az országok, államok eminens érde
keit. Ezerszer fordul elő, hogy a kormányok 
formálják a maguk tetszésére és képére a| 

„népképviseietet.“ Azt a szervet, mely ellen- j 
őrzést volna hivatva gyakorolni felettük, mely 
egyetlen kontrolszervük. Számtalan az eset, 
hogy a kormányok nem egyetemesebb, nem 
az általános érdekeknek szolgálnak intézke
déseikkel, hanem szűk körnek kedves ren
delkezéseik súlyos, egyetemes bajoknak lesz
nek kutforrásaivá, előre nem sejett okaivá.'

De ez még mind hagyján volna. Korunk

legundokabb rákfenéje, hogy népeket tesznek 
felelőssé kormányaikért, népeket büntetnek 
egyénekért és nem jut eszébe senkinek, hogy 
erre a beláthatatlan következményű tömeg- 
szuggesztióvá vált őrültségre felhivja az em
berek, a társadalom, az emberiség figyelmét.

Hát, kérdem, tehet-e arról Johann Wiener, 
vagy Hermann Berliner, hogy a Kaiser Ti
szát, vagy Ludendorffot tette meg miniszter
nek, vagy vezérkari főnöknek? Hát, kérdem, 
tehetett-e arról Bujdosó Bertalan, hogy Ap- 
ponyi, vagy Bánffy ilyen meg amolyan in
tézkedéseket tett, mint országa minisztere ? 
Hát, kérdem Popa Romoluszt, válialja-e a 
jövőbeli felelősséget Brátianu, vagy Anghe- 
lescu dr. minden ténykedéséért? Ha nem, 
igazság volna-e őt, vagy unokáit büntetni va
lamikor kormánya hibáiért ?

Hát kérdem, igazság-e késő utódokat bün
tetni nem is az apák, hanem volt miniszte
rek, főispánok, tanfelügyelők, vagy községi 
birák vélt, vagy valóságos bűneiért?

Nem. Az egyéni felelősség korszakában nem 
is lehet feltenni ilyen kérdéseket. Világos, 
mint a nap, hogy az eféle világraszóló igaz
ságtalanságok nem találkozhatnak becsületes 
ember helyeslésével.

De ha ez igy van, ha senki se helyesli 
lelkében, miért folyton a muit-hánytorgatás 
és a régi „bűnök“ ismételt és ismételt elkö
vetése épen azok részéről, akik leginkább el
itélik és vezekeltetik a múltat. Miért prédi
kálják hatalmi részen olyan sokan a vizet és 
isszák a bort egészen a csömörlésig.

Eszméljen fel végre az emberek lelkiis
merete, a jobb belátás és irtsa ki erős kéz
zel legalább a társadalomból a korunknak 
ezt a fertelmes epidémiáját. Ne vezekeltessen 
senki népeket volt kormányaikért, mert a nép
képviselet és az a kormányzati felelősség — 
jól tudjuk — ma is csak humbug, a múlt
ban meg épen — bóditó maszlag volt. 
______________________________ (Szilágyság.)

Schuster Mici tancestílye.
Városunk közönségének a múlt szomba

ton, május 31-én nagyon kedves estét szer
zett Schuster Mici k. a., aki ez alkalommal 
tartotta svéd tornát és rithmikus táncot tanuló 
tanítványaival a tanfolyamot záró estélyét, 
mely iránt igen széleskörű érdeklődés volt. 
Ez az érdeklődés nemcsak előzetesen nyilat
kozott meg, hanem az estély alkalmával is, 
amennyiben ilyen alkalmaknál szokatlan nagy
számú és szép közönség gyűlt össze a Cent- 
ral nagytermében.

A közönség egyhangú véleménye, sőt el
ragadtatása alapján megállapíthatjuk, hogy az 
estély nemcsak kielégítette a kényesebb igé
nyeket, hanem a várakozást is messze felül

múlta. Ebben a főérdem természetesen a 
Schuster Mici kisasszonyé, aki a bemutatott 

i táncszámokkal valósággal meglepte a közön
ségnek a szereplők révén nem érdekelt ré
szét is. Nemcsak a müsorszámok ügyes ösz- 
szeválogatása, hanem az ötletes rendezés, az 
igen nagy fáradtságot igénylő betanitás, és 
ami főleg meglepte a közönséget, a legkis- 
sebb lánykáknál is megnyilvánult fegyelme
zettség, rendkívül kellemesen hatott; ennyi 
ügyességet, fegyelmező erőt ily fiatal lánynál 
ritkán találhatni, aminek ellenértékéül annyi 
dicséretet és őszinte elismerést kapott Schuster 
Mici, hogy ilyennel szintén nagyon ritka lány 
dicsekedhetik.

A műsor első számát tornagyakorlatok al
kották, amelyeknél már azonnal kitűnt a he
lyes tanítói érzék és a tudatos fegyelmező 
erő; kellemes, nem túlzott tánclépések, rith
mikus mozdulatok és kecses hajlongások tet
ték változatossá a pihenő járással enyhitett 
tornagyakorlatot.

Ezután egy keleti tánc következett, melyet 
Sandner Médi és Kartmann Wine táncoltak. 
Nemcsak a stilszerü ruha, hanem maga a 
táncospár is diszkrét, kecses táncával egészen 
elbájolta a közönséget, mely szűnni nem akaró 
tapssal jutalmazta a két bájos táncosnőt.

A következő szám a szalagtánc volt, melyet 
Kiéin Edit lejtett el annyi bájjal és oly ke
csesen, hogy a közönség önkénytelenül ki
törő tapssal jutalmazta a kicsike művésznőt, 
aki a nagy tapsra azonban nem jött zavarba, 
hanem nagy művésznőhöz illő legbájosabb 
mosolylyal honorálta a közönség tetszésnyil
vánítását.

A negyedik szám egy kedves jelenet volt, 
fölhívás keringőre, mely a táncosnőnek kép
keretbe való beállításával és a nagyon ügye
sen alakitott játékkal, szép tánccal nagyon 
kellemesen lepte meg a közönséget. A két 
ügyes szereplő Pohloudek Klára és Kartmann 
Wine volt.

Ezután egy ballett következett, melyet a ki
csike Seiler Józi adott elő oly kedvesen és 
oly ártatlan naivsággal, nem is említve a nagy 
ügyességet igénylő ujjhegyen való táncot, 
hogy a közönség alig tudott betelni a nézé
sével. Közben egy kis toiletthiba is történt, 
ami zajos derültséget okozott, de a kis mű
vésznőt ez egy cseppet sem zavarta, a szín
falak mögött való rövid időzés után feszte
lenül folytatta bájos táncát.

A ballettet egy áldozati tánc követte, me
lyet Schuster Mici vezetésével, aki egy papnő 
keletiesen méltóságteljes táncát mutatta be, 
Sandner Médi, Balogh Margit, Orbán Márta, 
Damian Veturia, Schuleri Karola, Pohlondek 
Klára, Tolnai Lili és Flindt Gitta adtak elő. 
A hosszú, egyébként kecses lepelbe öltözött 
kis lányok, sóvárgó vágyaiknak megfelelően, 
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mind nagy lányoknak tűntek föl s kellő mél
tósággal, egészen stílusosan mutatták be az 
oltár előtt a precízen betanított templomi tán
cot. Schuster Mici hajlékony mozdulataival, 
kecses taglejtéseivel hiven érzékeltette a papnő 
érzelmeit. Egyik legszebb szám volt ez.

A Kis hegedűs táncot 3 pár: Seiler Médi, 
Kartmnnn Herta, Vulcu Adelina, Farkas Ró
zsi, Fernengel Olga és Tartler Gertrud tán
colták űden, kedvesen.

Ezután 9 kis bájos pillangó: Berivoy Ilonka, 
Topán Rózsa, Bura Auróra, Schuleri Ingeborg, 
Breckner llse, Wolff Hedda és Ferenc Gizella 
repült ki a színpadra páronként, majd cso
portonként röpködtek tarka pillangó-jelmeze
ikben nagyon kedves szines képpel és röpke 
tánccal gyönyörködtetve a lassú műsor dacára 
ki nem fáradt közönséget.

A tavaszi nimfatáncot Opreán Alice, Woll- 
mann Elza, Dobó Ili, Wollmann Margit, Bau- 
mann Izabella, Berkovits Margit, Waschmann 
Márta és Pesterian Vilma táncolták el a ta
vasz virágaival diszitett lenge ruháikban. Ez 
a tánc is annyira precízen volt betanítva, és 
oly teljes összjátékkal volt előadva, hogy a 
betanitó Schuster Micinek külön is dicsére
tére válik.

Az utolsó szám a tanfolyam vezetője által 
előadott táncfantázia volt, mellyel a rendkí
vül fáradságos rendezés dacára is fáradha
tatlan Schuster Mici a saját különleges tánc-, 
tehetségét és a művészi tánc iránti érzékét' 
mutatta be teljes egészében. A közönség élénk! 
tapssal fejezte ki méltányló elismerését ugyj 

a nem mindennapi művészi tánca, valamint' 
rendkivül ügyes betanitó és fegyelmező ké-' 
pességével szemben, jelét adván annak is,! 
hogy közönségünkben megvan az érzek a' 
művészibb dolgok iránt, csak föl kell éb-' 
reszteni, fejleszteni, ápolni kell ezt a szép, 
a művészi iránti fogékonyságot, melyre a 
mostani túlságosan anyagias világban sok
szorosan szükségünk van.

Már csak a művészi iránti érzék felkölté
séért is teljes elismerés illeti meg Schuster 
Micit. —j—

írja kil
Fenti cimmel a következő sorokat kaptuk :

Tisztelt szerkesztőség l
Évtizedek óta járunk Szászvárosra a nagy, 

vagyis u. n. országos vásárokra. Helypénze
ket, vámokat és más illetékeket fizettünk s 
fizetünk ma is azért, hogy helyünk, jogunk 
legyen kirakodni, sátrat ütni s árulni. Tud
juk, hogy b. lapjuk felelős szerkesztője nem
csak lapjuknak 12 éves fennállása, hanem 
mint a megszűnt .Szászváros“ c. lapnak is 
több éven át volt szerkesztője, a köz érde
kében számtalan közleményt irt, de azt is 
tudjuk, hogy becses városukban a maradiság [ 
szelleme orgiákat ül. Mert: Úgy a múltak
ban, mint a jelenben minden olyan ügy, 
amely a közt közvetlenül érdekli s amely ál
talánosságban a köznek javára, előnyére szol
gált és szolgál, mélyen alszik. Nem akarunk 
vádaskodni, hiszen csak összehasonlítást kell 
tenni más városokkal s reájövünk, hogy Szász
város rendezett tanácsú város a vagyonilag 
gyengébb városok mellett is minden tekin
tetben eltörpült s a faluvá sülyedés utján ha
lad. A pótadótól remegő hajdani városatyák 
a városi autonómia felfüggesztésével most ta
pasztalhatják, hogy mindazt, amit hajdan „ol-1

csőn“ megcsinálhattak volna, ma csak .ne
héz“ milliók árán lehetne megvalósitani. Víz
vezeték, csatornázás, modern és iparfejlesztő 
világitás, villanyerő ma sincsen, de azért az 
adózó polgároktól (akiknek sem közvetlenül, 
sem közvetve nincsen beleszólása a városi 
adminisztrációba) különböző városi adók és 
illetékek cimén óriási összegeket szed be a 
város, amely annak dacára semmit sem tesz 
arra nézve, hogy a rendezett tanácsú városok 
sorában megálhassa helyét.

A háború befejezése utáni hatodik eszten
dőben mi, vásárosok, kénytelenek vagyunk 
koromsötétségben ide a vásárra hurcolkodni, 
sátrat verni s erősen ügyelni, hogy a városra 
boruló egyiptomi sötétségben meg ne lop
janak az országunkban nagyon elszaporodott 
tolvaj-, betörő- és rabló urak.

Mehr Licht l Tisztelt városi tanács I Mert 
hamár nehéz pénzünkbe kerül, hogy boldo
gok lehetünk a szászvárosi országos vásárra 
eljönni, itt helypénzeket, vámokat, illetékeket 
fizetni, legalább .világítást“ kaphassunk I

Ahogy egyes ünnepségek, előadások, mu
latságok alkalmával reggelig is égnek a vil
lanylámpák, úgy ilyenkor, országos vásárkor 
úgy a vásári árusok, mint a közönség érde
kében legalább is az éjjeli vonat megérkezéséig 
szolgáltathatnának áramot.

A sátrak helyéért (méterenként I01eu)szép 
summát fizetünk s vámokat s egyéb illetéke
ket beszednek rajtunk, hát miért hagynak 
minket korom sötétségben ?!

S hamár semmi áron sincs villanyvilágítás 
éjfél után, hát legalább vásárok alkalmával a 
piacon veressen a városi hatóság négy póznát 
s akasszon reá petroleumos vagy benzin lám
pát s szedjen be érettük dijat. Mi, vásárosok 
ezt is szívesen megfizetjük, hiszen több ká
runk, kellemetlenségünk, hátramaradásunk 
van azzal, ha esőben, hóban, sárban, por
ban „betses“ városukba érkezve, a piacon 
való elhelyezkedést és portékáink, ládáink 
kirakodását korom sötétségben kell végeznünk.

A város parancsoló urai: polgármester, vá
rosi tanács, az állami rendőrség lássák be,

C. ZOEEL
Alapítva divatkereskedés AlaPltva
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íljáníja dús raktárát:
karton, 
delén, 
zephirekben, 
legújabb divatu 
grenadinokban, 
creppon, 
vásznak, 
batiszt- 
schiff ónokban, 
férfi fehérnemű és 
szalmakalapokban.

Tisztelettel: ZOBEL C.
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hogy ez egy feltétlenül orvosolandó sérelem, 
hiány s közös elhatározással azon legyenek, 
hogy országos vásárok éjjelein Szászvároson 
is, mint sok más városban világosság legyen 
az utcákon, piactereken, mert amint hallot
tuk, a költségvetés bevételei között „Taxe 
comunale“ cim alatt ez évben is 590.000 leu 
van előirányozva, amelynek egy jókora részét 
mi vásáros árusok fizetjük.

A tisztelt szerkesztőséget arra kérjük, hogy e 
pár sort nagyrabecsült lapjába Írja ki, hátha — 
— amit nehezen hiszünk, hiszen ismerjük 
.betses“ városuk fejlődni akarását (t. i. fa
luvá fejlődni akarását, a szedőgyerek) — lé
szen foganatja. Más országokban, városokban 
a rádió láz és őrület tombol, mig Szászvá
roson sárban, porban nyakig úszva, korom
sötétségben emberek ezrei .dicsérik“ a vá
rosi vezetőség takarékossági politikáját. De 
jó, hogy sem rádió-állomás, sem rádió-fel
vevő készülék nincsen Szászvároson. Volna 
mit hallani az illetékeseknek egy ilyen szo
morúan gyászos vásári éjszakán 1

Tisztelettel: Több vásáros.

Sport.
Az elmúlt hét nálunk úgyszólván esemény

telen volt. Vasárnap, junius hó 1-én a 92. 
gy.-ezred csapata ellenfél hiányában a helyi 
A. Vlaicu Líceum diákcsapatával tartott tré
ning-mérkőzést, melynek eredménye 2:0 volt 
a lelkesen játszó diákok javára.

Csütörtökre hirdetett mérkőzése katonáink
nak a Líceum diákjaival közbejött akadályok 
miatt elmaradván, utolsó napon a C. S. O. 
csapata ugrott be — amint a történtek mu
tatják — kísérleti nyúlnak, mert rendes biró 
hiányában kiáltott szükségbiró, teljes járat
lanságának adva tanujelét, a katonáék részé
ről elkövetett legtöbb súlyos szabálysértést 
megtorlatlanul hagyta, miáltal a játékosok 
mindkét részről nélkülözve a kellő vezetést, 
fejetlenül, eddig mutatott formájának nivóján 
jóval alul játszva, irreális eredményt értek el.

Már az első goal offsidból kerül a CSŐ. 
hálójába, mi természetesen deprimáiólag hat 
a vesztesre s miután a biró több súlyos sza
bálysértést — a katonai kapus 5-ös vonalon 

i lábbal lefogja a CSŐ. centercsatárját, majd 
pedig ugyancsak őt büntetőterületen hátulról 

' elgáncsolják — figyelmen kivül hagy, nem 
beszélve a katonáék javára elnézett offsidek- 
ről, úgy felrúgva minden szabályt, tetézve 
hibákkal, a lég meg nem engedhetőbb mó
don igyekszik újabb goalokat elérni a kato- 

■ nacsapat.
i De ez csupán a gyengébb félre nézve hát
rány, mert az igazán goalokkal erősebb ka- 

! tonai csapat csak egy reális goalt ért el, mert 

a harmadik goalja is a kapus kezéből kiök
lözve került annak hálójába.

i A katonai csapat igy 3:0 győzelmet köny
vel el.i

Olympias. A párisi olympiás labdarugó 
mérkőzései befejezéshez közelednek. Minden 
mérkőzése úgyszólván szenzáció volt. Olyan 
csapatok maradtak ki a döntőből, melyeket 
egyenesen favorizált a francia sportirodalom.

Legnagyobb meglepetés volt Magyarország 
3:0-ás veresége Egyiptom csapatától, melyet 
későbben Svédország győz le 5:1 hatalmas 
goalaránnyal. Ugyancsak a Svájc és csehek 
versenye 2:1 az előbbiek javára.

E mérkőzés volt talán az eddigiek között 

LÖW KÁROLY illatszertára
Orá^tie-Szászváros. Raktáron:

Illatszerek, extrais, toilette vizek, eau de cologne, pipere szappan, 
hajvizek, arc- és hajpuderek, gyógyszappanok. Fej-, fog- és köröm
kefék. Fej-, haj- és körömápolási valamint higiénikus kozmetikai 
cikkek, kötszerek, gummi áruk, fényképészeti cikkek stb. 210 10—
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a legerősebb, mert a kétszer újra játszott tel
jes idő 1:1 eldöntetlen eredménye után tu
dott csak a lelkesebben játszó Svájc 1 goal- 
lal győzni a hidegvérrel küzdő csehek ellen.

Svájc-Olasz 2:1, Hollandia-Irország 2:1, 
Svéd-Belga 6:0. Irreális e nagy goalarányu 
győzelem.

Ez alapon döntőbe kerültek Svéd-Svájc és 
Urugnay-Hollandi csapata. — E mérkőzések 
győztesei valószinüleg Svájc és Urugnay fog

ynak aztán döntő küzdelmet folytatni a világ
bajnoki cimért.

Románia reprezentativ csapatának a Hol
landoktól elszenvedett 6 :0 arányú vereségét 
enyhíti a hollandok hatalmas formája, melyet 
eddig mutattak és amelynek alapján döntőbe 
is kerültek. Habár előre látható is volt a ve
reség, mégis e hatalmas goalarányt csapatunk 
rossz felállításának tudhatjuk be, mert kima
radtak csapatunkból olyan emberek, kik ál
landó erősségét képezték válogatottunknak s 
akiknek be nem állítása biztos vereséget he
lyezett kilátásba.

Old-Boy.

ERZSÉBET MOZI
a „TRANSSYLVANIA“-ban.

Ma vasárnap, junius hó 8-án 
pünkösd első napján 

délután 5 és este órakor 

Szerelem tragédiája 
I. és II. rész 10 óriás felvonás együtt.

Pünkösd hétfőjén
MONTMARTRE 

GRÓFNŐJE.
1. és II. rész együtt.

Az idei évad legszenzációsabb attrak
ciói. A főszerepben: az orosz Vladmir 
Gaidurov, Mia May. Ezenkivül Jannings, 

Erika, Glássner.
n -0-1-4 r 4 •

A jövő nagy szenzációi!
A levegő királynője

továbbá

Az ausztráliai menyasszony.
Kizáróiag válogatott attrakciók.

NAPI HÍREK.
— Kinevezés. A közoktatásügyi miniszter 

Pana tanfelügyelő helyébe Vasilie Anastasiut 
nevezte ki Hunyadvármegye tanfelügyelőjévé.

— Előléptetések és kinevezések a piskii 
CFR. műhelyben. A CFR. bukaresti vezér
igazgatósága f. évi április 1-ével Serestély 
Béla és Petrisyn Kálmán 11. o. irodafőnökö
ket 1. oszt, irodafőnökké, Boca Gusztáv II. 
o. ellenőrt I. o. ellenőrré, Poraczky Pál és 
Fericean Trajan III. o. ellenőröket II. o. el
lenőrökké léptette elő, Dombi Péter és Göb- 
jös Antal napidijasokat pedig tisztviselőkké 
nevezte ki.

— A hősök napját f. hó 5-én Szászvá
roson ez évben is a szokásos ünnepélyes ke
retek között ünnepelték meg. Az összes tem
plomokban a hivők és a tanuló ifjúság rész
vételével istentisztelet volt s a temetőkben 
ünnepi beszédeket tartottak.

— A Birtler-féle kádfürdő 
még nyitva van.

— Halálozások. Egy általánosan ismert 
és tisztelt polgártársunk dőlt ki az élők so
rából : Zesevitz Antal órásmester f. hó 2-án 
85 éves korában aggkori végelgyengülésben 
meghalt. Az elhunyt ifjabb korában élénk 
részt vett városunk társadalmi mozgalmaiban 
s a helybeli „Schützenverein“-nak hosszú 
időn át volt vezetője. Temetése f. hó 4-én 
ment végbe nagy részvét mellett. — Morariu 
János városi ny. altiszt f. hó 1-én 73 éves korá
ban meghalt. Temetése folyó hó 3-án ment 
végbe nagy részvét mellett.

— A helybeli „Libertatea" c. lapot be
tiltották. Lapunk zártakor értesültünk, hogy 
a helybeli „Libertatea“ c. hetilap legutóbb 
megjelent s még szét nem küldött számjait 
a VII. hadtestparancsnokság rendeletére konfis- 
kálták és a lap további megjelenését betiltották. 
A rendelet foganatositását Colomyjczuk ezre
des, Haffer őrnagy és Herlea Livius rendőrka
pitány végezte. A betiltás és konfiskálás alap
ját képező felsőbb rendelethez indoklás nem 
volt csatolva s igy különböző konbinációkat 
fűznek ezen esethez.

— Házasság. Stanila Illés biharmegyei 
körjegyző a napokban tartotta esküvőjét Voi- 
sán János helybeli vendéglős leányával, Anu- 
cával.

— Hadapródok és zászlósok rangiga
zolása. A szászvárosi Cercul de Recrutare 
tudomásul hozza a volt osztrák-magyar had
seregben szolgáit hadapródoknak és zászló
soknak, hogy e hadkiegészítő utján minél 
sürgősebben terjesszek be a volt rangjukra 
vonatkozó igazoló okmányokat a belügymi
nisztériumba. Akik a craiovai tiszti iskolát el
végezték, azokra e rendelet nem vonatkozik. 
Azon tisztjelöltek, akik aktáik kiegészitése vé
gett lettek visszaküldve, azonnal terjesszék 
be a Cerculhoz a hiányzó adatokat, mert er- 
revonatkozólag újabb terminust nem fognak 
engedélyezni.

— Kampós kereszt Szászvároson. A 
vallásosság, a szeretet, a béke jelvénye vá
rosunkban is az ezzel ellenkező eszmék szol
gálatába állott. Már régebben is, de feltűnőbb 
mértékben f. hó 5-én, a hősök napjának éj
jelén, a helybeli zsidó váliásu polgártársak 
házainak falaira, üzleteiknek ajtajaikra sok
sok kampós keresztet festettek. A zsina
góga falaira is felmázolták e jelvényt. Ezen
kivül — hála éjjeli világításunk mucsaiassá- 
gának — a zsinagóga ablakait beverték, sőt 
számos zsidó polgártársunk ablakát sem kí
mélték meg az eddig ismeretlen kezektől 
eredő kődarabok. A hatóság meginditotta a 
nyomozást a tettesek felderítésére.

— A Ref. Lelkész-Egyesület közgyű
lése. Az erdélyi református Lelkész-Egyesü
let e hó 11-én — szerdán délelőtt 11 óra
kor — a kolozsvári ref. theológia díszter
mében közgyűlést fog tartani. A közgyűlés 
tárgya lesz a Református Lelkész-Egyesület 
vagyonának hováforditása ügyében hozandó 
határozathozatal.

— Uj könyv. Gyarmati Ferenctöl mi is 
sok szép verset közöltünk. Az ő költeményei
ben mély és tüzes érzelmek jelennek meg, 
mesterkéletlen, művészi formában. Izig-vérig 
erdélyi költő, aki különösen a Maros men
tének szépségeiről mond szárnyaló dalokat. 
Most egy kötetben Marosi csönd cim alatt 
kiadta verseit. A kötet ára 20 leu. Megren
deléseket a költő cimén (Déva) lehet tenni. 
Melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe.

— Éjjeli inspekciót e héten (junius 9 
reggel 6 órától junius 16 reggel 6 óráig) a 
Vlád-féle gyógyszertár tart. Éjjeli harang mű

ködik I

— A gazdagodás útja. A szászvárosi or
szágos kirakodó vásár alkalmával történt, 
hogy Izsák Henrich és Láng Lajos gyulafe
hérvári lakosokat, akik vásznas és textilárus 
sátrukban árusítottak, a rendőrség letartóz
tatta s az ellenük hozott vádak alapján a bí
róságnak adta át. A vád az volt, hogy több 
falusinak kevesebbet mért ki a áruból, mint 
amennyit fizettek, és hogy egyik vásárló egy 
darab 100 leuessel és egy drb. 20 leuessel 
fizetett, de az Izsák kezében a 100 leues 20 
leuessé változott. A bíróság felvette a jegy
zőkönyveket az esetekről, de miután több 
tanú és károsult nem volt kihallgatható, ujabbi 
tárgyalást tűzött ki, amikor Ítéletet is fog 
hozni ez ügyben.

— A közönség figyelmébe I A helybeli 
két gyógyszertár közös megállapodás alapján 
junius 1-jétől kezdve mindennap reggel 7 
órakor nyit s este 7 órakor zár. Esti hét 
órán túl az inspekciós gyógyszertár szol
gáltat ki gyógyszert.

APOLLÓ MOZI
a „CENTRAL“ színház-termében

Vasárnap, hétfőn és kedden 
junius 8, 9 és 10-ikén 

délután 452 és este 822 órakor
Nagy szenzáció M műsorra I 

TESTVÉR 
TESTVÉR ELLEN.
Kalandordráma 5 rész, 36 felvonás
ban, Fred Hellington regénye nyomán. 
A főszerepben: ELM0 LINCOLN. E 
film a Nev-yorki filmtröszt legnagyobb 

szenzációja.
Vasárnap I—II. rész, hétfőn III—IV. 

rész, kedden csak este V. rész és

Maciste és az eziístkirály lánya.
Helyárak: Páholy 70 leu, I. hely 15 
leu, karzat 5 leu. — Az előadást Pista 
Vilmos közismert zenekara kiséri. — 
Előadás alatt a villamos szellőző 

működik.

— Hány lap jelenik meg Erdélyben. 
A kolozsvári statisztikai hivatal kimutatást ál- 
litott össze Erdélyben, Bánságban, Kőrösök 
vidékén, Mármarosban az 1923. év folyamán 
megjelent időszaki sajtótermékekről. Az ösz- 
szeállitott számadásokban annyiban is elté
rések vannak, amennyiben az összeállítás után 
egyes lapok megszűntek, vagy újak indultak 
meg. A „Societate de Mâine“ (Holnapi Tár
sadalom) című folyóirat közlése szerint ezen 
a csatolt területeken megjelent 1923-ban ösz- 
szesen 26 napilap; ezek közül 2 román, 17 
magyar, 7 német. Hetilap 121 ; és pedig 51 
román, 61 magyar és 15 német. Hetenként 
többször megjelenő lap volt 13; közülök 4 
román, 5 magyar és 4 német. A napi, heti 
és hetenként többször megjelenő lapok összes 
száma 160. Ezekhez nincsenek hozzávéve a 
hivatalos közleményeket tartalmazó (törvény
hatósági községi stb.) lapok. Havi folyóirat 
54 jelent meg, amelyekből 21 román, 24 ma
gyar és 9 német. Kéthónaponként 26, amelyek 
közül 10 román, 12 magyar, 3 német és 1 
szerb. A folyóiratok együttes száma 246. A 
felsoroltakon kívül 9 gazdasági, ipari, stb. 
vegyes (román-magyar, román-német, román
magyar német és magyar-német) folyóirat is 
került ki a sajtó alól 1923-ban.



4 Szászváros és Vidéke 1924. junius 8,

— Befejeződött a vizsgálat a Dani
lescu ügyben. Dr. Danilescu Alexának, a Kész kocsik, szekerek, továbbá ; 
a kolozsvári adóhivatal sikkasztó föpénztá- £ mindenféle alkatrészek kaphatók. >
rosának — volt vajdeji körjegyzőnek — ügyé- 
ben befejeződött az ügyészségi vizsgálat. Az j 
ügy aktái most kerültek Constantinescu Pros-1 
per királyi ügyészhez, aki a vádat fogja ’ 
képviselni. Az ügyészség Danilescu ellen hi
vatali sikkasztás, az ügy tizenhárom szerep
lője ellen pedig bűnpártolás és orgazdaság 
miatt emel vádat. Az ügyészségi vizsgálat
tal párhuzamosan a pénzügyigazgatóság is 
házi vizsgálatot folytat le a pénztáros ügyé
ben. Hir szerint ennek a vizsgálatnak ered
ménye Georgescu pénzügyi adminisztrátor 
áthelyezése lesz. A sikkasztásért elsősorban 
Georgescu adminisztrátor felelős, aki nem 
rendelt ellenőröket Danilescu mellé és igy 
— amint a hivatalos megállapítások igazol
ják — a főpénztáros hónapokig felügyelet 
nélkül kezelte az állam pénzét. Valószínű, 
hogy Georgescut nem csak áthelyezéssel fog
ják megbüntetni, hanem fegyelmi vizsgálatot 
is folytatnak le ellene.

— Az algyógyi kirakodó és állat he
tivásár a hét minden keddjén tartatik meg.

248 Országút.

ü Autóbuszjárat 
Algyógyfürdőre I

Szászvárosról a „Boulevard 
kávéháztól indul 
vasárnap 

reggel 8 óra 30 p.-kor, 
délután 2 
este 7 

~ Személyenként oda és vissza összesen 50 L 
| Üléseket előre lefoglalni lehet: 

Ä "udloff Arthur E autótulajdonosnál. 2—3

u

minden

30»
órakor.

1
Egy jó házból való fiú tanoncul

■ azonnal felvétetik: Cséch Alajos
1 esztergályosnál Szászváros. 267 2-3

I
i
♦

Dús választék
tavaszi és nyári férfi és 
női ruhaszövetekben. — 
Vásznak, kartonok, zefi- 
rek, D. M. C. himzőpa- 
mutok, szabókellékek s 
mindenféle rövidáruk el
sőrangú minőségben, ol
csó, versenyárban kap- 

hatók!

Dörner és Lewitzky 
kereskedésében 

Orâçtie-Szàszvàros Városháztér

2
3

!
!

i

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik a felejthetetlen édes apa 

illetve após: Morar János elhalálozása alkal
mává! részvétnyilatkozataikkal és a temetésen 
való megjelenésükkel fájdalmunkat enyhítet
ték, fogadják ez utón is hálás köszönetün- 
ket. Koska és családja.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Névtelen levelekre nem válaszolunk, kéziratokat 

vissza nem adunk.
Jf. JT. Déva. Sétautunk létesítése közben gon

doljon néhe-néha reánk is. Üdv I
M. B. Kézdlvásárhely. Mély hallgatását nem 

értjük. írjon I
Bérlő, Alváea. A prospektust kérjük leküldeni.
Előfizető. Leghelyesebb, ha összes személyi ada

taival, igazolványaival személyesen jelentkezik. Sors
jegyeiről nem tudunk felvilágosítást adni. Láttamozni 
kell. Vasúti kedvezményben részesül.

Tavaszi strófák. Nem közölhetők.
Dr. Sz. J. A jövő héten személyesen adjuk meg 

a választ.
Bakfis. E kérdésre a kedves mamája adhat fe

leletet.

2

2

Benzin!
Tisztelettel értesítem a n. é. kö
zönséget, hogy a cséplési időszak 
közeledtével ép úgy, mint a ta
valy, az idén is a szászvárosi vas
úti áft&más mellett egy

benzin lerakatot
létesítettem, melyben a könnyű és 
nehéz benzinen kívül mindenféle 
motor és cséplőgép olajokat bár
mily mennyiségben állandóan tar
tok. — Megkeresések, rendelések 
George Triff Orá§tie—Szászvá
ros, Str. Mihai Viteazul 18. szám 
alá intézendők. Pontos és szolid 
kiszolgálás, olcsó árak!

Tisztelettel:

GEORGE TRIFF
261 Orá^tie, Országút 18. 3—3

1
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M

Jó szandálok 100 leitől 250 léig 
kaphatók Nagy István cipésznél, 
Klastrom-utca 3 szám. 274 1-2

Jól éneklő és költőképes fiatal ka
nári madarak eladók. Kistimár-utca 
7. sz. alatt. 2534-5

Eladó ház. Szászvároson a cent
rumban eladó egy 7 szobából, 3 
konyha, pince, nyári konyhából álló, 
nagy kerttel bíró földszintes sarok
ház. Bővebbet e lap szerkesztősé
gében. 273 1-3

Ws M ■ R R* Legújabb 

modern kézimunka előnyomási
mintákkal rendelkezem,

* előnyomásokat
3M jutányosán készítek.

«Both Margit
263 Szászuáros, Varga-u. 1. 3-3

ta

isztelettel értesítem a n. é. 
közönséget, hogy ö szemé
lyes luxus kocsimmal ez 
évben is — mint a tavaly 

autó-járatot 
inditok Algyógyfürdőre. 
Indulás a „Centrál“ szállo
dától. Úgy szintén bármely 
vidéki hosszabb útra autóm 
mindig rendelkezésre áll.

Tisztelettel:
*

I. NASTA
¡HHHnninnmmnni

MEGÉRKEZTEK

Löwj Sándor Dersenyáruházábti 
Petro$eni-ben 

az összes nyári újdonságok és minden más által for
galomba hozott áraknál olcsóbban kerülnek eladásra. És pedig:

Karton jó mosó, 
Festő 
Delain

n n
v »

„ francia ¡mit. 
Zefir ingekre

„ francia 
Ágynemű kanavász 
Freunsch ingekre 

Grenadin

mtr. 27
37
37
49
44
57
44
47 

sima

leu mtr.

£ 
»

» 

W 

« 

W

« 

n 
»

«

»
»
«
w

98 leu
120 
21ö

91
125
105

75
145

«

W 
»
»
M
»

„ „ uupiu oraw

„ „ francia dupla szói
„ Lyberti sima mintákban
„ „ álá selyem
„ „ elsőrendű mintás
„ Francia grenadin
„ „ marcbizett dupla s
színekben mtr. 63 leu.

Megjegyezni kívánom, hogy ezen árak csak tájékoztatók, tekin
tettel arra, hogy még pár ezer cikkem van, miért is kérem a 
nagyérdemű vásárló közönséget, hogy kirakataimat állandóan 
szíveskedjen figyelemmel megtekinteni, ahol az újdonságok 

állandóan változnak.
Kiváló tisztelettel: , 152 21—

Lőwy Sándor Versenyáruháza petrozstny.
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