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Megjelenik minden vasárnap.
Mindennemű pénzküldemények a „Szászvárosi Könyv

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

Uj vizeken 
hánykolódik a román politika csolnaka 
s az ország agyonsanyargatott népe 
ezekben a válságos napokban uj hori
zontok, uj célok felé igyekszik kormá
nyozni jóreményeinek törékeny csol- 
nakát.

A természeti csapásoktól meglátoga
tott, bűnös kezektől kifosztott ország 
népe egy hosszú tél kezdetén várja a 
megváltó csodát, amely pedig a külső 
és a belső körülmények ijesztő nehéz
ségei miatt nem valószínű, hogy egy
könnyen megjelenhessen a reája vá
róknak. A gazdasági és politikai csőd 
szélén, egy nagy morális válság fertő
jében, a ragyogó nap felé nyújtjuk 
segélytkérőleg kezünket, de a nap ra
gyogását letompitják a váratlanul le
ereszkedő őszi ködök s a szép jövő 
reményeitől pillanatra megvakuló sze
münk megint csak sötétséget lát maga 
kör’’ in^vből vakon tapogatódzva in- 
uuTnauK megint a szépséges vnagosíag 
felé, ha volna, ki kezünket megfogná 
s megmutatná a jognak, igazságnak s 
a szó tiszta értelmében vett konsoli- 
dációnak útját.

Sokan vannak, kik versenyt futnak 
azért, hogy ők legyenek azok, kik Ro
mánia csolnakát az uj vizeken kormá
nyozhassák. Sokan vannak, kik elhi
vatottaknak érzik magukat uj utaknak 
úttörői lenni, de vájjon megvan-e mind
egyikükben az erő, mely szükséges az 
uttörésre, a tudás, mely szükséges a

kormányzáshoz, a morális felelősség
érzet, mely mindenekelőtt és mindenek 
felett elengedhetetlen feltétel ahoz, hogy 
első legyen valaki az elégedetlenkedők 
országában.

Súlyos feladat, nehéz kötelesség vár 
Románia eljövendő kormányára. Augias 
istálójanak kiseprése szinte emberfeletti 
erőt, kitartást igényel. Egy félisten meg
tudott egykor ezzel a feladattal bir
kózni, de vájjon a mai modern idők 
sokkal szennyesebb közéletének meg
tisztítására akad-e egy egész ember?

Az elmúlt rezsim bűneinek jóváté
tele, a jelen nehézségeinek áthidalása 
s egy boldogabb jövőnek az előkészí
tése oly feladatok, melyek egy minden 
tekintetben objektív, politikai zseninek, 
egész embert követelő munkálkodását 
teszik szükségessé. Nagyrománia első 
tíz évének mérlegével a legelfogultabb 
soviniszta hazafi sem lehet megelé
gedve. Nemcsak kisebbségi szempont
ból, de a nagy egységgel szemben let
tek óly hibák elkövetve, melyek ma 
szinte jóvátehetetlenek már, amelyek 
az országnak mérhetetlen károkat okoz
tak, amelyek tönkretettek országrésze
ket, kifosztottak társadalmi osztályokat 
s megingatták az ország ezer évekre 
terjedő létének alapjait.

Tíz év mérlege nyomán egy uj érá
nak, a munkának, szorgalomnak, tisz
tességnek és igazságnak korszaka kell 
megszülessen. A frázisoknak, a bom- 
basztoknak, a végtelen Ígéreteknek, a 
szemfényvesztésnek, az igazságnak két

mérlegen való méricskélésének ideje 
letelt. A tél előtt állunk, de a világon 
végig egy uj frissítő tavaszi áramlat 
repül át, mely piadesztálra helyezi az 
egyetemes emberi jogokat, mely halomra 
dönti a múlt avult jelszavait s meg
szabja útját egy olyan tiszta demokrá
ciának, melynek uralma alatt kivirág
zik ismét a nemes munka, szorgalom 
és tehetség nyomán az emberiség be
teg fája.

Reméljük, hogy a külömböző pár
toknak a bársonyszékekért folyó öldöklő 
iramában végeredményben ilyen célok 
megvalósításának a vágya füti a har
cos feleket. Azt akarjuk hinni, hogy 
nem a husosfazék mellé való jutás a 
cél, hanem az ország polgárainak ilyen 
fazekak mellé való leültetése az elkö
vetkezendő minisztereknek a törekvése.

A hatalomért küzdők személyes és 
politikai tulajdonságai nem ismeretle
nek az ország közvéleménye előtt. Az 
elfogultság kerítésén kívül állva, bárki 
és bármelyik pártárnyalat kerüljön is 
az ország élére, első feladatául tekint
jük az elmúlt decenium mérlegének a 
megvonását s az ebből folyó tanulsá
goknak a levonását. Aki ezt tiszta fej
jel, elfogulatlanul megtudja tenni s 
épitő munkájának úgy fog neki, hogy 
a tiszta erkölcsön alapozza meg a jö
vendő feladatait, az az uj vizeken min
dig kedvező szelektől dagadó vitorlá
val fogja előbbre kormányozni a boldog 
jövő felé ezt az országot. —b—
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Hogy nyert grófi méltóságot az Első Hón grófné?
Sz. S.

Mária Therézia korában, Algyógyon két 
derék úri asszonyság lakott: Kún Islvánné- 
Bethlen Zsuzsánna és Györfi Mózesné-Szil- 
vási Krisztina. Jó barátságban éltek, egymást 
gyakran látogatták s jól töltötték együtt az időt.

Egyszer Kún Istvánná asszonyom, hogy 
eljött a nyár, elutazott Udvarhelyszékre s oda
maradt jó sokáig, hirét se igen hallották, 
olyan messze volt akkor az ország egyik 
széle a másiktól.

Hát uram fia I mikor ősszel hazakerül s 
elkövetkezik az Urnák szent napja és temp
lomra harangoznak, egyházba készül mind a 
két asszonyság: előbb érkezett Qyőrfiné ké
sőbb Kún Istvánná, s mi akad először is a 
szemébe.

Hát Győrfiné nem ott ül, ahol azelőtt ren
desen, vele egy sorban, hanem csináltatott 
magának egy külön helyet, 2 lépcsővel ma
gasabbra, mint a többi, szép kékre festett ve
res szélű széket. Odaült nagy hegyesen s rá

sem igen nézett más ember fiára, olyan ke- 
vélyen tartotta a fejét.

Vége lesz az Isteni tiszteletnek ; haza men
nek. Kún Istvánná hivatja izibe a papot, 
Molnár uramat s kérdezi tőle:

— Molnár uram, miféle széket csináltatott 
Győrfiné s miért ül oda, nem a többi ma
gunk féle sorába ? I

— Annak bizony az a históriája, hogy 
Győrfiné asszony báróné lett. Könnyen ad
ják Bécsben; Győrfi uram gárdista korából 
jó ismerős az udvarnál: meg aztán pénze is 
volt hozzá.

— Azt bizony rosszul tette tiszteletes uram, 
hogy erről engemet előbb nem értesített, de 
igy is csak segítünk rajta valahogy I

. Kún István uram derék, becsületes, de kissé 
tiszi-muszi ember volt. Nem sok vizet zavart, 
nem is igen bántott mást, ha neki békét 
hagytak.

— Nó hallja kigyelmed 1 — mondja neki 
ebédnél a felesége — Győrfiné báróné leve; 
nagyra is van vele; a templomban is már 
külön ül, magasabb széket csináltatott, mint 
a miénk: hanem azt mondom én! várok hat 
hónapig, ha azalatt grófné nem leszek, itt ha
gyom kigyelmedet; meglássa, hogy úgy lesz 1

— Na de édes lelkem 1 miért beszélsz te 
nekem ilyent?

— Már akár lelkem, akár nem lelkem 1 de 
ez úgy lesz; nekem Győrfiné az orrom alá 
nem paprikáz 1

Mit volt mit tenni 1 Kún István uram ki
húzza a pénzes fiókját, de fele sem volt benne 
annyi, amennyiért a grófságot adták. Meg 
aztán restelte is, hogy kuruc nemzetség lé
tére titulusért kunyoráljon.

Szorultságban levelet irt Lázár Istvánnak s 
kért tőle kölcsön 6000 forintot; azt is meg
írta mire kell.

Édes öcsém uram! feleié Lázár István, aki 
olyan könnyen költi a pénzt, annak nem ad
nék külömben, de ilyen idvességes célra szí
vesen adok. Kösse le a piskinci jószágrészt 
aztán küldheti a tiszttartót a pénz után. — 
Úgy is tett.

El sem tölt a fél esztendő: megjött a 
grófság.

Bethlen Zsuzsánna asszony csináltatott a 
templomban, szembe a Győrfiné székével, 
másis külön széket, az is kékre volt festve 
piros széllel, de egy lépcsővel magasabb volt 1

— Így lett grófné Mária Therézia idejé
ben: az első Kún grófné,
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Ahol milliók részére készül a gyógyszer.
Látogatás a világ legnagyobb szérnmgyárában.
A Frankfurt melletti Höchst vegyészeti gyár 

kapui csak ritkán nyilnak meg az idegen 
előtt. Az emberi tudásnak csodás hatású tit
kait őrzik itt hét lakat alatt, ami nem csoda, 
hiszen a világ gyógyáru piacának verseny 
nélküli egyeduralkodója a német készítmé
nyek megszámlálhatatlan mennyisége, melyek 
éppen olyan otthon vannak Afrika perzselő 
napja alatt, mint az örök telek hazájában- 
Ezért nem is volt tiszta véletlen, hogy a Né
metországot ellenőrző entente katonai bizott
ságok elsősorban vegyészmérnökökből lettek 
összeállítva, kik valamennyien vegyészeti tit
kok után szaglásztak. Így csak természetes, 
hogy a bejutás még a laikusok részére is ki
zárt dolog, mely alól csak a világhatalommal 
rendelkező sajtó illusztris ujságiró reprezen
tánsaival tettek kivételt, akik előtt megnyilt 
a gyárkapu.

A titok azonban mindenki előtt, legyen az 
bárki, titok marad. Így esett az meg, hogy 
bizony az újságírók is a legszigorúbb fel
ügyelet mellett tették meg a gyárban kőrút
jukat. Azonban még e nagy felügyelet mellett 
sem nyíltak meg a Migran és Pyramidon, 
meg a többi készitmények tulajdonképpeni 
laboratóriumai. Csak ezeknek a pakolása volt 
látható, melyet egyforma fehérbe öltözött 800 
tulnyomólag szőke leány végzett.

Minden titkolódzás megszűnt azonban a 
szérum osztálynál, mely magában egy egész 
hatalmas gyártelep. Az első pillanatban azt 
sem tudja az ember, hogy hol van. Az ud
varon a legnemesebb fajú telivéreket sétáltat
ták lovászlegények. A hatalmas udvart a leg
nagyobb tisztaságban tartott 200 lóra és ösz
vérre berendezett istáló övezi. Itt ápolják, 
etetik a szérum élő anyagát. A baktériumo
kat a szomszédos hatalmas fehér kórházszerű 
épülettömbben tenyésztik. Mindenhol a leg
kínosabb rend, a legmakulátlanabö tisztaság. 
A tudomány szolgálatába állitja a természet 
titkos erőit az emberiség javára. Az u. n. 
fehérházban a legkülömbféle infektiós beteg
ségek bacillus milliárdjait tenyésztik és kutat
ják azok tulajdonságait. A tenyésztés megle
pően egyszerű. Egy-egy cseppel inficiálják a 
tányérok erőleves tartalmát s ebben egyenle
tes meleg mellett hihetetlen gyorsan szapo
rodnak aztán a bacillusok. A leves felülete 
piszkos-szürke hártyával vonődik be, mely 
idővel mind vastagabb réteggé képződik s 
igy születik meg százezrek mérge. A pestis, 
tetanuss, difteria, kolera stb. összesen vagy 
harminchatféle bacillus fajta tenyészik itt egy
más mellett. A szérumkészitéshez ez az első 
lépés.

De mi is hát a szérum ? Semmi egyébb, 
mint a természet egy ellenmérge, melyet maga 
a vér választ ki. A tudománynak itt nincs 
más dolga, mint a természetnek egy kicsit a 
segítségére sietni. Ez a következőképpen tör
ténik: Például a kolera bacillusával beoltják 
az egyik lovat, természetesen az első adago
lás oly kicsiny, hogy nem árthat. Az adago
kat később mind fokozzák, mindaddig, mig 
a külömben teljesen egészségben megmaradó 
ló vére mintegy telítve lesz kolera bacilussal. 
Az ilyenformán telitett ló nyakán lévő ártériát 
megnyitják s körülbelől 2 liter mennyiségű 
vért fognak fel belőle. E kis operáció után, 
melyet a ló szinte meg se érez, a gondos 
ápolók keze között megint megkezdi rendes 
életmódját, hogy bizonyos idő elteltével ismét 
áldozhasson véréből az emberiség gyógyítá
sára. A lótól ilyenformán nyert vér bizonyos 
idő múltán három részben csapódik ki min

den hozzájárulás nélkül, melynek harmadik, 
tehát legalsó része egy sárgás, áttetsző folya
dék, — ez aztán a kész szérum. Az igy elő
álló szérumot aztán az adagolás megállapí
tása végett feher egerekbe oltják, melyek nagy 
üvegtartókban ezer számra tenyésznek s az 
emberiség minden fajta betegségét átszenve
dik. Az adagolt szérum kis üvegecskékben 
aztán megindul szerteszét a világba — gyó
gyítani s harcolni a halállal. A gyár képes 
egy-egy kitörő járvány leküzdésére egyszerre 
100.000 beteg részére azonnal szérumot szál- 
litani.

A szérum készítésében rejlik e müveknek 
megdönthetetlen erkölcsi ereje. A szérum
gyártás nem üzlet — erre az a hatalmas gyár
telep ráfizet, de a lényeg, az a nagy szolgá
lat, melyet a szérum készítéssel az emberi
ség javára tesz. Az üzleti hasznot megszer
zik a többi készítménnyel, melyeknek felta
lálói Koch, Behring, Erlich, etc.

A Höchst müvek alapitása 1862-ben tör
tént. Akkor 5 ember dolgozott benne, ma 
1200 van állandóan foglalkoztatva.

Ezek a számok élénk bizonyságai annak, 
hogy 65 év alatt milyen utat futott be az em
beriség s milyet a német tudás és szorgalom. 
A világ betegeinek szenvedése ellen s a gyó
gyulásért küzdeni oly hatalom, mely indo
kolttá teszi a kontár szemek ellen való véde
kezést. Ezért láttunk a Höchst müvekből 25-en 
szemfüles újságírók is csak annyit, amennyit 
itt az olvasóknak elmondtam. V. D.

Mogyorót az éhes majnoHnaK-
Valami nagyon érdekes és jellemző lát

ványban lehet részünk, nekünk kisebbségek
nek, a mostani politikai válsággal kapcsola
tosan. A látvány a maga undortkeltő jelleg
zetességeivel — talán a politika főboszorkány 
konyhája körül: Bukarestben, a legtanulsá
gosabb, de jut belőle bőven az istenhátame- 
getti legeldugodtabb fészekbe is, hogy min
denütt gyöoyörködhessünk az „éhes“ hivek 
koncra leső nyálcsurgatásában.

Megint hangosak a pártklubok, kávéházak, 
kurta fogadók és a legutolsó falusi bacanía- 
tól — a fővárosi Capsáig: mindenütt ott lát
hatjuk a tiz év óta senyvedve várakozók éhes 
tálkáját, hogy végre végérvényesen bele ka
nalazzanak a húsos fazekak nyálcsorgató le- 
veibe. Milyen csámcsogás készülődik itten ? 1 
Kivált ha egy-egy velős konc is a foghegy 
alá kerül a drága fazekakból I

Mindenki kész Mániuért akár az életét is 
feláldozni, mivelhogy a legtöbb jófalatnak — 
a közhiedelem szerint, — most ő a legügye
sebb szakácsa. Törtetők, rangkórságosak, egy 
kis zsebbe való himmi-hummira éhesek, most 
mind a Maniu rendíthetetlen hívei. A hinta
lók koldusainak ilyen sisera hadát látva, le
hetetlen fanyar mosoly nélkül elzónázni az 
épületes és tanulságos politikai látványosság 
mellett. Az éheseknek végre tele lehet a szá
juk, kövérre dagadhat lefettyent tokájuk s 
nem lesznek széllel bélelve többé terebélyesre 
szabott zsebeik.

igazán gyönyörűség ezeket a mozgásokat, 
bizsergéseket szemlélni, mert jó mérővesszői 
az emberi gyarlóságnak, anyagias, majom ter
mészetünknek. Most demonstrálva láthatjuk, 
hogy elvek, meggyőződések, héroszi lendü
letek, s minden ilyen nagy honfiúi érdemek: 
megfelelő „ellenérték“ nélkül, honorálás nél
kül, kámforrá válhatnak, s csak úgy élhetnek 
évtizedeken át betokozva, ha a husosfazekak 
egykor elérhető közelsége, tartja meg ben
nük a szikkadó életnedveket.

Nahát végre itt az ideje a jó nedvekkel 

való megtelitkezésnek I És a megtelitkezni 
akarókkal megtelnek a pártklubok, a párt
vezért előszobák, a Capsa, a Calea Victoriei, 
a szerkesztőségek, mert valahol csak tudo
mására kell hozni a főszakácsoknak, hogy 
mennyi önzetlen hérosza is van az isteni 
demokráciának és a meginditó hősies kitar
tásnak.

Szép! De én még sem állhatom meg, hogy 
ne mondjam el Juliánus császár meséjét, 
hogy kapcsolatba hozzam — e sok szép do
loggal — ennek tanulságos velejét:

A mese arról szól, hogy Egyptom egyik 
régi fáraójának szeliditett majmai voltak, me
lyeket úgy idomitottak, hogy eltudták járni 
az epirusziak haditáncát is. Ez pedig nagy 
intelligenciát, lemondást és kitartást követelt 
a majmoktól. Sisakot és álarcot tettek fejükre, 
farkukat előkelő bibor öltözet rejtette el és 
szinte alig hitték a nézők, hogy a majmok 
nem okos emberek, ha táncközben látták 
őket. De egyik nézőnek egyszer csak eszébe 
jutott, hogy egy marék mogyorót dobjon kö
zéjük. És mi történt? A táncosok leszakgat- 
ták magukról a bíbort és az álarcot, farkuk 
kibukkant, .négykézlábra ereszkedtek, bele
haraptak egymásba is a mogyoróért és csám
csogva ropogtatták az olajos beleket.

Sok elvhü polgártárs járta eddig méltóság
teljesen az önzetlenség epiruszi táncát, de 
hogy most mogyorót dobtak közéjük, visitó 
csámcsogó majmokká változtak.

Nem csoda: nagyon megéheztek szegények! 
Most négykézláb keresgélnek a mogyorók 
után. G. F.

Á romániai gyógyszerészet büszkesége 
volt a szászvárosi gyógynövénytelep, melynek 
megtekintését*és tánulmánydiá'sát messze kül
földről érkező tudósok és szakférfiak is ér
demesnek tartották. A nyáron dr. Augusztin 
Béla a budapesti m. kir. gyógynövénykisér- 
leti állomás főnöke, a tavasszal Kirkoska prá
gai mérnök a csehszlovák kormány megbí
zásából tanulmányozta tudományos szempon
tokból a szászvárosi telepet. Még élénken 
emlékszünk a kolozsvári gyógyszerész fakul
tás és a bukaresti egészségügyi minisztérium 
kiküldötteinek látogatására és sok-sok szak
mabeli más tudós zarándoklására a gyógy
növénytelepre.

S ennek a szépen megindult vállalkozás
nak rideg üzleti szempontok miatt most ál
dozatul kell esnie. A gyógynövénytelep tu
lajdonosa a zevoi határban fekvő 7 hold ki
terjedésű telepet azzal a biztosítással vette 
bérbe, a földek prima minőségűek. De már 
az első évben kitűnt, hogy a földek olyan 
kavicsosak, annyira tizedrendüek, hogy ott a 
legnagyobb erőfeszítés mellett is csak a la- 
boda terem meg, kb. egy hold kivételével, 
mely némiképen használható volt.

Mindezek dacára Faragó gyógyszerész a 
földek bérlője az idén is megpróbálta sze
rencséjét, de hiába. Az erejét túlhaladó anyagi 
áldozatokat mind hiába hozta, ezen kavicsos 
talajból kierőszakolni nem lehetett semmit. 
Nóha 3 évre bérelte ki a talajt Faragó gyógy
szerész, kénytelen volt már a második év ré
szén (augusztus elején) a maga részéről a 
szerződést felmondani, mert csalatkozva az 
Ígértekben, vagyis a földek prima minőségé
ben, annak lehetetlen megművelésére további 
anyagi áldozatokat hozni képtelen volt. Mi
sem természetesebb, hogy a földek tulajdo
nosai ragaszkodtak a további bérlethez annál 
is inkább, mert ezen bérlet kb. évi 5—51/» 
ezer leu bért jelentett holdanként, ami egy 
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oly horribilis ár, amely már beleesik a spe- 
kulatörvény kereteibe.

Később a földek tulajdonosai talán mégis 
belátták követelésük tarthatatlanságát, elállot- 
tak a szerződéstől és felesnek adták ki a föl
deket. A tulajdonosok természetesen követe
lik rövid záros határidőn belül a telep elhe
lyezését. És ez a követelés jelenti a telep vé
gét, mert 3 napon belül a kb. egy hold te- 
rületnyi helyről nehéz tízezreket érő dugvá
nyokat kitelepíteni, azokat a hideg, buta eke
vas és a telhetetlen rosszakarat az enyészet
nek fogja átadni. A rosszakarat onnan is ki
világlik, hogy maga a feles nyilatkoztatta ki, 
hogy csak tavasszal kiván ott szántani, ameny- 
nyiben oda kukoricát akar vetni.

Ilyenkép fog egy európai hírű győgynö- 
vényfelep, a romániai gyógyszerészek büsz
kesége, városunk egy nevezetessége elpusz
tulni. Reméljük azonban, hogy az egészség
ügyi és földművelésügyi minisztérium mód
ját fogja ejteni, hogy jövőre, megfelelő he
lyen a telep ismét vivágzásnak indulhasson.

Erg.

HÍREK.
— Halálozások. Biholy Áronné tábornok 

özvegye életének 68-ik évében f. hó 3-án 
hoszas szenvedés után meghalt. Temetése f. 
5-én volt nagy részvét mellett. — Száraz- 
ajtai Ajtay (Gecse) Géza ny. körjegyző éle
tének 56-ik évében f. hó 3 án meghalt. A 
megboldogultat f. hó 6-án helyezték örök 
nyugalomra a kitidi családi sírboltba.

— Cseh Szlovákia oki. 28-án ünnepelte 
meg fennállása 10 éves jubileumát, amelyen 
a magyarság és németség nem vett részt, 
mert reájuk nézve ezen időszak csak a leg- 
sanyaiubb elnyomás időszaka volt. Jellemző, 
hdgy a jugoszláv szkupcsina se képviseltette 
magát, mert a horvátok tiltakoztak, hogy őket 
a szerbek képviseljék s a csehek a csonka 
képviseletet nem szivesen látták volna. A ju
bileumon nagy tüntetések voltak. A cseh
szlovákiai magyar egyetemi hallgatók kong
resszusukon követelték a kisebbségi ifjúság 
érvényesülését gátló kulturellenes intézkedé
sek megszüntetését. A német kisebbség is 
mind hangosabban követeli kisebbségi jo
gait. A jubileumon megjelent Scotus Viator 
is a nagy cseh barát és egyik nagy cseh 
lapban elitélőleg nyilatkozik a kisebbségek 
elnyomása ellen, ami a különben helyes tör
vények és az azok rosszindulatú végrehajtása 
folytán áll elő. Így például a törvény szerint 
ahol a kisebbségiek száma a 20%-ot meg
haladja, a kisebbségek szabadon használhat
ják anyanyelvűket a közigazgatás és igazság
szolgáltatás terén, de e helyes törvényt úgy 
játszák ki, hogy a kerületeket aként osztják 
be, hogy a kisebbségek száma az egyes ke
rületekben 20%-on alul marad. A magyarok 
magyar egyetemet, tanitóképezdét is kellene, 
hogy kapjanak, mert a magyarországi diplo
mákat nem nosztrifikálják. Massaryk ünnepi 
beszédében a békerevizió ellen beszélt, de 
elismerte, hogy a békeszerződések bizonyos 
magyarázatra szorulnak.

— Dr. E. Rusu igazgató-főorvos Rönt- 
gen-laboratoriumát újból megnyitotta. Rendel: 
kedden és szombaton d. u. 5—8-ig. Kvarc
kezelés (ultraviolett-sugarak): hétfőn, szerdán 
és pénteken d. u. 5—8-ig. Str. Eininescu 5.

— Fürdörend. Gőzfürdő höl
gyek részére november hó 8-án 
es 22-én délután, gőzfürdő urak ré
szére bármely szombaton délután. — 
Kádfürdő csütörtök, péntek, szombat 
és vasárnap.

— „Astra“ mozgószinház. Vasárnap, f. 
hó 11-én d. u. fél 5 és este fél 9 órakor 
vászonra kerül: „HEIDELBERGBEN VESZ
TETTEM EL A SZIVEMET" cimü film. — 
Megható dráma a diákéletből. Főszereplők: 
Werner Fuetterer, Dorothea Wieck,' Harry 
Halm, Mary Parker. — Csütörtökön, f. hó 
15-én este fél 9 órakor „A SZENT HAZUG
SÁG" cimü film kerül bemutatásra, Karin 
Michaelis híres német Írónő drámája után, 
elsőrangú német színészek közreműködésével. 
A n. é. közönség szives pártfogását kérjük.

— Esküvő. Paulini Rudolf és Pfaff Gréti 
f. hó 8-án esküdtek egymásnak örök hűsé
get a helybeli ev. templomban.

— Minden intelligens hölgy és férfi 
a szezon legújabb táncujdonságait Kiss 
Ádám helybeli tánciskolájában egypár órán 
belül megtanulhatja. Ezentúl minden vasárnap 
haladók részére gyakorló óra, ahol a leg
újabb táncok tanitva lesznek. — Külön órák 
eszközöltetnek.

— Községi birák, mint anyakönyvve
zetők. Az uj közigazgatási törvénynek az 
anyakönyvek vezetésére irányuló intézkedései 
a napokban érkeztek le a belügyminisztertől 
a prefekturákra. Igen érdekes az uj törvény
nek az az intézkedése, amely szerint a jövő 
év január 1-től kezdve a községi birák tar
toznak az anyakönyvi teendőket községeikben 
végezni. Egyes esetben adhat ugyan a biró 
a községi jegyzőnek megbizást anyakönyvi 
teendők végzésére, kivéve a házasságok kö
tését, amelyet személyesen kell eszközölnie. 
Ha mégis előfordulna olyan eset, amely gá
tolná a birót a házasságkötésnél jelen lenni, 
akkor már nem a jegyző, hanem az állandó 
választmánynak egy, a biró által kijelölt tagja 
helyettesitheti csak a házasságkötés aktusá
nál. Ugyancsak érdekes intézkedés az uj tör
vénynek az, hogy újévtől kezdve a házassá
gok kihirdetése alóli felmentéseket a kir. 
ügyészség fogja adni, valamint az is, hogy a 
törvénytelen gyermekek törvényesitését a szü
lőknek utólagosan kötött házasságuk alapján 
a törvényszéki tanács fogja kimondani. Kí
váncsian várjuk, hogy a több községben na
gyon mérsékelt intelligenciával biró falusi bi
rák miként fognak az uj törvény által reájuk 
háritott anyakönyvi kötelezettségeiknek ele
get tenni.

— A sóárusitás uj rendszere. A mono
pol vezérigazgatósága a sótermékek elosztá
sának megszerzésére uj szabályzatot készített, 
mely a sóárudákon kívül uj kerületi vagy 
megyei sóraktárakat állit fel. Ezeknek az uj 
sóraktáraknak engedélyét csak olyan egyének
nek adják ki, akik megfelelő biztosítékkal 
rendelkeznek arra nézve, hogy a sóárusitás 
a megye szükségletének kellő ellátását bizto
sítja. Az uj szabályzat szerint ezeknek a rak
táraknak koncesszióját első sorban olyan ke
reskedők kapják meg, akiket erre a kereske
delmi és iparkamara illetékesnek talál. Az uj 
megyei sóárudákat még ez év folyamán fel
állítják.

— Borzalmas vasutashalál a piskii ál
lomáson. Horváth György piskii fékező egy 
terhervonat tolatása közben fejjel a két üt
köző közé került s holtan bukott a vasút ke
rekei alá, melyek testét darabokra szaggatták.

Megengedik kérem,
hogy elmélázzam ?

Vasárnap, november 4-ike 1 Verőfényes őszi 
napok után szürke álomfelhők nehezednek a 
városra. A nekieredt eső úgy mutatkozik, 
mintha nyolc hétig nem akarna megállani. A 
kezdete ama szomorú szürke novemberi na

poknak, melyek mint nehéz bűn nehezednek 
az ember lelkületére.

Utón, utszélen, a szürkeség dacára csupa 
mosolygós arcokkal találkozom. Mindenki mo
solyog. Egy szót nem szól, hanem mosolyog. 
Kérdem Bágyé Dancsiulescot, mit moso
lyogsz olyan sunyin ? Hja Domnule, nagy a 
bukurie a falvakban és azzal tovább áll mo
solygó arccal. Kérdem egy szembejövő fe
keteruhás közhivatalnoktól: talán keresztelőre 
készül, hogy a boldogság úgy kiült a pofa
csontjára? Áj, háj, Domnule Alpha, keresz
telő? az nálunk fucss, volt már elég, dehát 
né, ilyen a levegő, az ember 10 év múlva 
egyszer örvendhet is, nem? A legvilágosab
ban Csóka barátom fejezte ki magát. Széle
sen elémbe áll és harsányan azt kérdi, apói 
csine sze tréászká? Erre boldogan mosolyo
gunk, kelten kétfelé. Minden arcról leordit 
az öröm és mégsem mer senki sem hango
san örvendezni. Mily lidércnyomás alatt seny- 
vedett a nép, mily borzosztó, nehéz bilincse
ket raktak a múlt potentátai a szenvedő, vért 
izzadó népre, ha most, midőn a remélhető
leg végérvényesen elintézett rezsim bukásá
val még csak hangosan örvendeni sem tu
dunk, csak igy magunkban mosolygunk, va
gyunk boldogok.

Cenzúra? Mily külömbözőképpen lett az 
alkalmazva. Fokmérője a szadista elmének, 
vagy szebben, fokmérője a kultúrának. Még 
a legjobban az a cenzor alkalmazta, akiről 
nem is tételeztük fel az inteligencia azon fo
kát, melyet mástól inkább elvártunk, de akik 
az intelligenciával csak úgy felületesen pu- 
derezték be magukat. Koszos nyak, púdere
zett arc.

Szólásszabadság, gyülekezési jóg? Válasz
tási jog? Hml Ahányszor hangosan gondol
kodott az ember, mindannyiszor félősen kö
rülnézett, nem-e hallotta a sziguranca? Mert 
hát nem lehessen tudui, ez az okránára em
lékeztető intézmény mit értelmez állam el
lenesnek.

És hétfőre kiderült, a reggelenkénti nyo
masztó köd felemelkedik .és verőfényes nap 
inelegiti a lelkeket. Mosolygunk, örvendezünk, 
de csak úgy némán, magunkba, amellett foly
ton hátra-hátra pislantunk, nem-e látszik-e 
meg rajtunk az a bizonyos mosoly, nem-e 
jön valamelyik Domnule, hogy ránk förmed- 
jen mosolygós arcunkért s becitáljon a pre
fektusra hivatkozva Dévára az internáló tá
borba stb. Hát bizony könnyű volt az ilyen 
megfélemlített népet kormányozni. Csak emelni 
kellett a kancsukát és fizettünk mint a köles. 
Ha reánk orditottak, alázatosan, mint a ku
vasz somfordáltunk el. És megtanultuk az 
állam nyelvét. Ahelyett, hogy igaz művészet
tel, irodalommal ismertették volna meg, a 
nyakunkra küldött Álba hercegektől (exe- 
cutiv közegektől) megtanultuk: „é, jés áfára, 
tács din gura". Ohá I Mit tudom én, hogy a 
secretar de plasa alkalmazkodik-e a magas 
régenstanács azon rendeletéhez, amely az elő
zetes cenzúrát megszünteti ? Inkább csak mo
solygok tovább, azt cenzúrázni nem lehet.

*
Az öreg fás is folyton mosolyog és ma

gában morfondiroz: most énjövök, most 
reám kerül a sor. Klabriász közben meg
kérdi az egyik partnerét: Mondja csak ké
rem, nincs szükségük egy polgármesterre? 
Mire az rövidesen csak ennyit válaszol: Mi
ért ne, precedens van már reája.

Feltűnt, hogy egyik kollégám az elaludt 
„Soliától", melynek egynéhány cikkét őrzöm 
az asztalfiókomban, amikről alkalmilag majd 
megemlékszem, vasárnap óta már nem bús
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komor. Azelőtt, ha köszöntünk egymásnak, 
morgott valamit. Vasárnap óta már messziről, 
hangossn azt mondja: „Komplimente“. Szó
val, ő is mosolyog. Könnyű neki. Ök, a „So
ha“ most támadnak fel, mi, a „Sz. és V.“ 
most készülünk kimúlni.

*
Egy közéleti előkelőség, a nemzeti-paraszt

pártnak oszlopos tagja, nagy lelkendezve mu
tatja a „Curentul“-t, ahol az a bizonyos há
rom láb és a repülő miniszter van lepingálva. 
Boldogan magyarázza, hogy ez a szoknyás 
láb az egyiké, a sarkantyus a másiké, a har
madik, a civil a régenstanácsból. Szóval ezen 
közéleti előkelőség is mosolyog, mosolyog 
mindenki, mosolyog minden, az almafák is 
örömükben újból kivirágoztak. Haj, mégis 
szeret minket az Isten. Csak a piaci verebek
nek mindegy. Ök élik a maguk világát, nem 
törődnek kormánnyal, rendekkel, kölcsönnel, 
stabilizációval, adóval, ők most is csapatostól 
tanyáznak a gesztenye-fákon és egyformán 
piszkitják be a piaci padokat. ALPHA.

Burjánok.
Őszi kora délután volt s a piacnak a sé

tatérre vezető sarkán találkoztam Intim úrral. 
A levegőban ökörnyál úszott s a messze se
beshelyi hegyek intenziv kékségben sütkérez
tek az őszi napsugárzásban. Intim barátom
nak ma rossz kedve volt. Dagadt volt a lába 
fájós a háta, savanyu volt, mint ama bankha 
siető kertészeti főszakértő kezében rikitó sárga 
saját termésű citrom. Mély nyugalom honolt 
az egész főtéren. Előttünk az almát áruló kofa 
művészettel megsodort cigarettáját igyekezett 
nehezen működő öngyújtójával füstölésre bimi.

A távolban a patikus ur rohant a Centráli 
wigwamjába, biztosan tarokkozni. A Him
melsberg gasseból az agglegény ur ereszke
dett alá s megállva a piac sarkán, azon té- 
pelődött, hogy kundschaftjai közül ma a 
Tranzi vagy a Boulevard soros-e a délutáni 
feketézést illetőleg.

Nagy zökkenésekkel egy autó lassitotta 
meg futását mellettünk s a benne ülők látva 
a rajtunk tespedő nagy komolyságot, a ma
gisztrátus tagjainak gondolhattak, mert egy 
átoknak is beillő bókot szórtak a kövezetre. 
A takarék udvaráról vásári zűrzavar és in
dián diadaiorditás hirdette, hogy a sok soffőr 
jelöltnek sikerült egy autóbusz bárkát végre 
mégis mozgásba hozni. Intim ur ennyi tör
ténés dacára is látva, hogy én inkább plety
kát akarok tőle, végre megszólalt : Mond 
kérlek, hányadika van ma? Hetedike, felelek 
én promt és udvariasan várom, hogy miért 
fontos neki a dátum. Mond kérlek, folyó hó 
hetedike ? kérdi még ártatlanabbá, miközben 
sziszegve és nehezen lépve eltűnik a bank 
kapujába.

*
A rosszul sikerült délután után, az esti 

korzón, találkoztam megint Intim úrral. A 
kicsi kaszinóból jöttünk fel, miután annak 
tulajdonosa Szokása szerint megint egyszer 
nem volt a porcelánjai között található s a 
fényárban úszó kirakatok között, húzódtunk 
a piac felé. A járdát ellepő bakfisok és az 
egész utcát betöltő rettenetes csatorna bűz 
közepette csak lassan mozoghattunk előre. 
Előttünk a főszinész ur declamálta valame
lyik szidarab nagy szerelmi jelenetét szive 
lángralobbantójának, ki látogatóba érkezett a 
fekete hegyek országából, kinek kökény sze
méből határozottan látni vélték, hogy egy 
fess hadnagyra gondol e pillanatban.

A kaszinóból hazaszállingozó csoportok 
minket is otthonunk felé irányitottak. Szeret
tem volna ugyan Intim barátomtól még egy ' 

Nyomatott a

pár pletykát hallani, de a találkára vonatkozó 
megállapodásunkat megsemmisítette egy vic
cével. „Iszol velem vacsora után egy feke
tét“ kérdezte, feleletemre, hogy azt nem iszom, 
mert nem tudok aludni tőle, — szerényen 
megjegyezte, hogy ő éppen fordítva van vele, 
ha alszik, nem tud feketét inni. Ilyen buta 
vicc után, jobbnak láttam inkább lefeküdni, 
— pletykáljon más e számba az olvasók
nak s ne Diszkrét Pista

Publicațiune de licitație.
Subsemnatul curator a massei falimentare 

firmei Stern & Roth anunț că massa falimen
tare care consta din mărfuri și diferite articole 
(piele, articole pentru cisnarie, aranjamentul 
etc.) trecute în inventarul falimentar sub pos. 
1 —196, a căror valoarea de cumpărare este 
240.872 lei, iar valoarea de estimare 188.270 
lei, se vor vînde prin licitație la Deva în bi
roul advocațial dlui Dr. Arpad Laufer, pre
ședintele comitetului falimentar, în 22. Noem- 
vrie 1928 orele 4. p. m.

Ofertele scrise și închise se vor înainta 
Dlui Dr. Arpad Laufer advocat președintele 
comitetului falimentar, Deva Str. Aurel Vlaicu 
No. 6. până la 22. Noemvrje 1928 orole 12 
din zi, unde se pot vedea și condițiunile de
tailate ale licitațiunei, care sunt a se subscrie 
de cătră doritorii de a participa la licitația.

Magazia de mărfuri se poate vedea în 
orele de birou (8—12 a. m. și 3—6 p. m.) 
prin intervenția subsemnatului. Tot la sub
semnatul se poate privi și inventarul în ace- 
laș timp.

Orăștie, ia 5. Noemvrie 1928.
Dr. August Martini,

massaeurator.
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Értesítés!
Van szerencsém a n. é. kö
zönséget értesíteni, hogy az 
idei szezonra nagy választék- |
bán és mindenféle nagyság- 3
bán már megérkeztek a lég- |
jobb minőségű g

| galoschni és hócipők | 
g melyek nálam a legolcsóbb |
| árban szerezhetők be. |
| Tisztelettel:

| KOOTZ RUDOLF, 5
| bőr- és cipőüzlete, gyári lerakata.

int

Szászvárosi Könyvnyomda Részvénytársaság“ gyorssajtóján

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

Nincs a megyében napilap, 
s igy a megyei vonatkozású eseménye
ket, személyi és egyéb híreket, rendele
teket s üzleti vonatkozású hirdetéseket

csakis a megyében megjelenő újságokból 
olvashatja.

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

„Szászváros és Vidéké“-t

Hölgyek figyelmébe! Tisztelettel 
értesítem a n. é. hölgyközönséget, 
hogy jóhirü régi üzletembe női 
fodrászatot vezettem be, hol 
ondolálás és manikürözés a legké
nyesebb Ízléseknek is megfelelően 
eszközöltetik. Szives pártfogást kér 
özv. Schönhardt Viktorné.
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llj autó-taxi.
i Van szerencsém a n. é. közön- 
l ség szives tudomására hozni, hogy 
) egy kényelmes luxus-autót 
I hoztam forgalomba, mellyel báry 
i mely hosszabb vagy rövidebb útra 
I nagyon olcsó árért, éjjel- 
i nappal a t. közönség rendelkezé- 
i sére állok.
| Szives pártfogást kérve vagyok 
i teljes tisztelettel: 4i 2-4
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Légköri zavarok nem bántják, S 

s a legtökéletesebb 
műélvezetben lesz része, ha 

Parlophon 
grammaphonon

Parlophon 
lemezekről 

hallgatja otthonában a 
világ legnagyobb művészeit, 

vv vv 
E világhírű márka gyártmányai 
feltűnő olcsó árban a 

„Szászvárosi Könyvnyomda Rt.“ 
papirkereskedésében kaphatók
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