
XVI. évfolyam. Orä^tie, 1928. november 18. 47. szám.

P0L1T1HAI, TÁRSADALMI, SZÉPIRODALMI ÉS HÖZGDZDflSÁGI HETILAP.

Előfizetési árak:
Egész évre — — 240 L. I Negyed évre — 60 L
Fél évre — — 120 „ | Egyes szám ára — 6 „ 

Nyilttér szavanként 6 L.

Alapította: ifj. Szántó Károly.
Felelős és főszerkesztő: Dr. BOCZ SOMA
Kiadóhivatal: „Szászvárosi Könyvnyomda Rt.“

Megjelenik minden vasárnap.
Mindennemű pénzküldemények a „Szászvárosi Könyv

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

9 Maniu kormány.
„A türelmetlen százezres tömeg 
áttörte a csendőr-kordont, beha
tolt a királyi palota udvarára s 
ott várta be Maniu kormányel
nökké való kinevezését.“

így jelentették a bukaresti nagy la
pok s ebből a pár szóból mindennél 
világosabban tűnik ki, hogy a nép 
suggestiv akaratereje előtt meg kellett 
hajolnia a régenstanácsnak is. Maniu 
még be sem jelenthette a kinevezését, 
a tömeg határtalan lelkesedése máris 
azzá kiáltotta ki. Maniut a nép nevezte 
ki s az a határtalan öröm, mely ezt a 
kopottas ruháju, egyszerű politikust 
Bukarest utcáin diadalmenetben végig- 
kisérté, jelenti tiz év liberális politiká
jának teljes csődjét s jelenti egy uj 
rendszer megszületését.

Maniu kinevezése valami csendes, I 
belső örömmel töltötte el Erdély ki
sebbségeit is. A pesszimisták lelkében i 
ugyan még ott él az első Maniu kor
mánynak tevékenykedése, mely a gyű- ' 
lafehérvári határozatoktól bizony messze > 
elkalandozott s amelynek nyomán eddig | 
kiirthatatlanul beköltözött a hitetlenség J 
a kisebbségi lelkekben.

Az optimisták az erdélyi mentalitás 
győzelmét látják a Maniu kormány meg
alakulásában s ezen az alapon remé-

a SZÁSZVÁROS ÉS VIDÉKE TÁRCÁJA.

Mi, szent-csuda-várók.
Mi lázár-társak, kiknek béna válla 
Örök súlyú Krisztus keresztet hurcol 
S nem térhetünk a golgotás nagy útról 
Az épek szebb, rögmentesebb honába: 
Hozzátok sírunk, álljatok meg, épek, 
Figyeljetek egy percre énekünkre! 
Zenéje közt a szép, szabad, nagy létnek 
Villanjon rátok bánatunk mély tükre I

Mi mellettünk is álljatok meg, épek, 
Ha utalókba botlunk béna-árván, —
Bár tudjuk: lázár-voltunk csúnya látvány,— 
Egy ép van bennünk is s az sir: a lélek! 
Az sir felétek irigyen és vádlón,
Vádlón, hogy nektek minden, minden nyitva 
És mégis minden jószóért megáldón,
Mely szivünket uj tűrésre tanítja 1

Figyeljetek! Mi, siketek, vakok, — 
Mi csonkák, bénák hozzátok sikoltunk: 
Valaha mink is, mink is épek voltunk 1 

lik a szebb jövendőt. Végül is a két 
felfogás megegyezik abban a feltevés
ben, hogy a tiz év tanulsága és ered
ménytelensége oly iskola volt, mely 
minden tekintetben, igy kisebbségi 
szempontból is, gyökeres rendszervál
tozásnak érlelte meg az idejét.

Az uj kormány elé a munkának és 
kötelességteljesitésnek oly halmaza tor
nyosul, hogy azzal a kezdet kezdetén 
csak lassú tempóban és fokozatosan 
fog tudni megküzdeni. A választások 
lebonyolitása, a külföldi kölcsön per- 
fektuálása, a tizes évforduló megren
dezése, a parlament megnyitásával kap
csolatos teendők, ezer meg ezer pa
nasznak a meghallgatása, ezer meg 
ezer piócának a lerázása, oly akadá
lyok, melyek nagyban hátráltatják a 
tulajdonképpeni épitő munkának a meg
kezdését. Az ország népének s nekünk 
kisebbségieknek tehát bizonyos türe
lemmel kell viseltetnünk, mig jogos 
sérelmeink orvoslására sor kerül. Tűrni, 
várni azt megtanultunk, de mert mind
ezt bebizonyithatólag — ha kárunkra 
is — eddig megtettük, a jövőre vonat
kozólag nem jelenti és nem jelentheti 
ez a türelem a kisebbségi kérdés ren
dezésének a bizonytalan jövőben való 
halogatását, liberális recept szerint.

A kisebbségi ügyeknek haladéktalan 
rendezése, a sérelmek orvoslása sarka
latos követelményünk nem is annyira

Mosolyt, türelmet, jószót adjatok! 
Elétek tárjuk száz-sebü szivünk, — 
Oh, volt nekünk is valaha hitünk: 
Hittünk egy szent, egy Krisztusi-csudába: 
A gyógyulásba...

Ma már e hit csak sápadt, bús lidércfény, 
Amely még fénnyel hinti éjszakánk.
Nem lobban fel, csak álmok néma éjjén, 
Hogy aztán mélyebb árny szálljon le ránk... 
Létünk ma már csak bús kérdéseké, 
Amikre válasz nincs e földi téren!
— így vonszoljuk a vak-gödör felé 
Szent-csudaváró szivünket szegényen.

Mi mellettünk is álljatok meg, épek!

Szolgasors.
Kopott kis szobájának legszebb bútorda

rabja a nagy álló tükör volt. Mindennap 
legalább egyszer odaállt a kegyetlen tükör 
elé. Gyűlölte a tükröt, mert gorombán őszinte 
volt, elszomoritotta a látvány, — mégis odaállt.

— Istenem csak nagyobb lehetnék — pa- 

! a jelen generáció számára már, hanem 
az eljövendő nemzedék érdekében, a 

í mely ma még a mienk, de amelynek 
elkövetkezendő folytatását a mai álla
potok mellett a megsemmisülésnek 
szomorú veszélye fenyegeti. A mi ed
digi tűrésünk, jajkiáltásunk mind-mind 
áldozathozatal volt a jövő érdekében.

Az eddigi tiz év a csalódásoknak 
volt végtelen láncolata. De a mérték 
betelt. Az udvarhelyi nagy gyűlés ha- • 
tarozata, mely a világ fórumához is 
kész apellálni, a kormányváltozással 
nem vesztette el érvényét. Maniu kor
mányra jutása csak felfüggesztette a 
határozat végrehajtását, mert úgy érez
zük és hisszük, hogy a gyulafehérvári 
határozat megteremtői nem másíthat
ják meg egy ilyen tiz év szomorú ta
pasztalatainak a tanúságaival is gaz
dagabban, ismételten leszögezett Ígé
reteikéi és prugianfinjukál.
• A magyarságban mindig bennélő 

lojalitást bántaná a népszövetség köz
benjárásának a kihívása s abban a re
ményben, hogy ez most kikerülhető 
lesz, örvend Erdély kisebbsége a Maniu 
kormánynak s üdvözli jöttét azzal a 
reménnyel, hogy e kormánynak és az 
uj rendszernek nem lehet más prog
ram m ja, dacára a megváltozott idők
nek, mint Maniu Gyula volt képvise
lőnek a magyar parlamentben 1906-ban 
elhangzott képviselőházi szűz beszédé- 

naszkodott ilyenkor hangtalanul. Nagyon ki
csi volt. Valóságos törpe. Aránytalanul hosz- 
szu karjaival sohase tudott mi csinálni. Szőke 
albino fejével, világosszürke halszemeivel úgy 
hatott mint egy kis pojáca. Az emberek ke
gyetlensége megfosztotta legelemibb örömé
től, hogy normális embernek érezze, ha már 
nem is szépnek. Az utcán tipegve hányszor 
hallotta a megjegyzéseket.

— Olyan mint egy kis gnom.
— Jó volna a kertembe a törpék mellé.
Egyszer ajánlatot is tett egy ügynök, hogy 

elszerződteti cirkuszhoz. Elkergette. Gyűlölte 
a férfiakat. A nők sohase voltak oly kegyet
lenek hozzá. Ellenben fokozott lelkiéletének 
egész agyonsebzett meleg érzésével szerette Z 
a kis gyerekeket. A nagy áruház játék ősz- ' 
tályán volt kiszolgáló. Nóha szellemi fejlett
sége nevelésével szemben aránytalan gazdag 
volt, kerek, rózsás arca gyakran keltette azt 
a hitet a felületes rápillantásra, hogy gyerek. 
Csak a szája körül sötétlő két keserűség ba
rázda, idegesen meg-meg vonagló ráncos 
homloka meséltek harminc évének rengeteg 
küzdéséről. A lelenctől a mostani állásáig.
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ben kifejtett azon álláspontja, mely 
szerint:

„ ... A mi politikánk sarkalatos elve 
az, hogy az országnak minden lakosa 
és az országnak minden népe ezen 
országban, ezen államban boldogulá
sát találja úgy gazdasági, mint kultu
rális és politikai tekintetben...“

Huszonkét évvel ezelőtt ez volt az 
Erdélyben lakó románság programmja. 
Ez a mi kérésünk is! Hangozzék el 
mementóként Maniu Gyula román mi
niszterelnök szivében hatalmas vissz
hanggal Maniu Gyulának, a magyar 
országgyűlés képviselőjének szűz be
széde s akkor bizonyára meg fogja 
találni azt az utat, melyen haladva 
feltámad újra Erdélynek oly régen el
temetett aranykora. —b—

Tiz év előtt...
Lompos, nehéz felhők úsztak az égen. 

November kopott szürkesége elöntött mindent. 
A győzelmes német hadsereg lépésről-lépésre 
hátrálva húzódik dicsőséges küzdelmeinek 
szinhelyéről a német határ felé. Hetvenkét 
óra és egy perccel sem több; ezt a határ
időt kapta Foch tábornagytól a német fegy
verszüneti bizottság. November 11-én haj
nalban 5 órakor járt le a határidő. Reggel 2 
órakor még egyszer megkisérelték az alku
dozást német részről Foch tábornagy szalon
kocsijában s 5 órakor a német urak aláírták 
a rettenetes feltételeket, amelyek által hóna
pokkal a béketárgyalások előtt megtörtént 
Némelország lefegyverezése. A német had- 
voBctöoóg tartocott azonnal átozolgáltatni 25 
ezer gépfegyvert, 5000 ágyút, 5000 mozdonyt, 
10.000 vasúti kocsit, 5000 automobilt, a hajó
had 14 drb. legnagyobb egységét, 1700 re
pülőgépet... A diadalmas ellenség megszállta 
Németország leggazdagabb szénvidékét s a 
hires ipari központokat. Egyidőben felütötte 
fejét Németország belügyeiben a legnagyobb 
khaosz. A császári család cserben hagyta a 
német zászlót, a kiéli matrózlázadás tűzvész
ként terjedt, Kurt Eisner vezetésével győzött

Szerelmes volt a főnöknőjébe, az osztályve
zető kisasszonyba. De sokkal fáradtabb, re
ménytelenebb volt, semhogy érzelmeiről szólt 
volna. Irtózott attól, hogy részvéttől esetleg 
— megcsókolja.

Ma éppen a kisasszony bodros szőke fe
jét nézte lopva gyönyörködve, mikor a lift
ből egy elegáns fiatalember szállt ki. Divat
lap alak. Végignézecskélte a bosszantóan szép 
férfit irigy tekintetével.

— Mivel szolgálhatok uram ? akarta kér
dezni, elárusító mosolyával. A fiatalember 
egy futó pillantással elnémitotta. A bizalmas 
mosolya, a kézszoritása a kisasszonnyal még 
jobban ellenszenvessé hangolta.

— Ez biztos a szeretője — gondolta. Ma
gas, gazdag, elegáns. Biztosan nem lelenc
házban nőt fel.

Szemeivel falat szeretett volna emelni kö
zéjük. Erőltette a figyelmét, de halkan be
széltek és csak töredékeket tudott elhalászni.

— Pontosan ott voltam de...
— Nem lehet, én is ott voltam...
— Legyen jó — vegye le nekem az uj ba

bákat — fordult hozzá a kisasszony.
A férfi helyeslő, megértő mosolyára esett 

a pillantása, a kivillanó szép fogsorára és 
szeretett volna odaorditanil 

a müncheni forradalom s a német anyák nem 
tudtak gyermekeiknek enni adni. Aztán jöt
tek a béketárgyalások, a megszállás kiterjesz
tése, a megszámlálhatatlan milliárdok a jóvá
tétel számlájára, a kereskedelmi hajók kiszol
gáltatása s a német tölgy körül vadul kavar
gód a vihar. A győztesek azt hitték, hogy a 
germán óriást sikerült gúzsba kötözni, meg
fojtani s talán örök időkre elnémítani.

S közben eltelt tiz év.
A német óriás megint talpra állott. Lerázta 

magáról a kétségbeesésnek, kishitűségnek 
sorvasztó férgét, munkához látott. Utánozha
tatlan szorgalommal és kitartással túrta a föl
det, ütötte a pörölyt, kereste a levegő titkát, 
behatolt a föld mélyébe, hogy felhozza onnan 
a maga számára annak rejtett kincseit, fel
repült a csillagos ég felé, hogy csillagok ra
gyogását homályositsa el tudásának fénye. 
Neki vágott a végtelen Óceánnak s győzött 
minden vonalon, mert kimerithetetlen volt a 
hite s nem ismert vereséget az akarata.

Ma, 10 év után 6 francia frank 1 német 
márka.

A német veritéknek a győztesek zsebébe 
omló aranyfolyója nem tudta megsemmisí
teni a német vagyont s még ennek segítsé
gével sem tudták a győzők megaranyozni a 
saját tehetetlenségüket. Ma Németország ke
gyét kérik a győztes államok kölcsönkérői s 
a német ipar termékeit a büszkén lobogó 
német zászló alatt hatalmas hajóóriások vi
szik az Óceán hátán a világ minden része 
felé.

Tiz év egy nemzet történetében csak futó 
pillanat. A német erények századok munká
ját végezték el e tiz év alatt. A viharvert, 
villámtól sújtott tölgy uj, dús lombot hajtott, 
melynek védő árnyékában egy uj diadalmas 
jövendő elé néz a megpróbáltatások tüzében 
acéllá erősödött német nép. —betta—

A jótékonycélu műkedvelő előadások 
legújabb réme.

Istenemre mondom, nem azt az egyszáz 
leüt sajnálom, amit Dionisie Petrisor ur, a 
romániai szerzők (autori) egyesületének dévai 
ágense, államügyészi meghatalmazás, illetőleg 
ennek rendelete értelmében rendőri asszisz- 
tálással a f. hó 11-én tartott gitár- és fütty-

— Vegye le maga, nem én szolgálom ki 
az urat.

De már a másik pillanatban szórakozottan 
mászott a létrán. Magán érezte a fiatalember 
tekintetét. De nem nézett le, Kavargód benne 
nyomorék kis életének minden lenyelt szeny- 
nye. Szimbolizálva láda a fiatalember szép
ségében az ő életének, lesajnáltságának el
lentétét. Lekapott néhány dobozt és átvillant 
a sok zavaros gondolatán keserűségének ki- 
kristályodott nagyja:

— Ilyen viszonyból születtem én. Gond
talan pár önfeledt egymásra borulása. Ez 
aztán a telitésig durasztotta az indulatait. Le
nézett rájuk. Egymás kezét simogatták. Neki- 
feszitette aránytalan testét egy nagy ugrásra, 
mert csiklandozta a vágy rájuk ugrani, ösz- 
szetörni őket, hogy ne legyenek szépek, ma
gosak.

A veríték verte ki a homlokát. Görcsösen 
markolta a létrát lehunyta a szemét. Kónya, 
a részegessége miatt kidobod segéd sirán
kozása jutott eszébe.

— Nagy a nyomorúság koma, becsüld 
meg az állásodat...

Ez lehütötte. Lesietett a létrálól és — mo
solyogva odatette eléjük a babákat:

— Tessék parancsolni kérem.
Bállá Sándor. 

koncert fejében a romániai szellemi termé
kek szerzőinek egyesülete részére bevasalt, 
mert igazán mondom, nem irigylem ezt a 
száz leüt a szerzőktől, ellenben fentnevezett 
urnák soha sem tudom elfelejteni, hogy vagy 
nem lúd románul, ami nem bizonyos, vagy 
ha tud, akkkor jobban tud mint ama minisz
ter, aki a szerzői jogok védelmére a törvényt 
hozta és megszavaztatta.

A dolog nagyon egyszerű. A Mon. Offic. 
1923. évi 68. számában egy törvény lett pub
likálva, melynek lényege az, hogy senkinek 
sincs jogában a romániai autorok müveit 
azok engedelme nélkül a nyilvánosság előtt 
előadni, kiadni, sokszorosítani avagy lefordí
tani stb. Ha pedig valaki mégis előad vala
melyes szerzeményt, akkor köteles az a va
laki az előadás jövedelmének bizonyos há
nyadát a fentnevezett egyesület pénztárába 
befizetni. (Helyben a dévai Dionisie Petrisor 
agent ur által.) Ez eddig rendben van, mert 
hogy is jön valaki ahoz, hogy mások szel
lemi termékein kereskedjen ? Minden normá
lis ember ezt érti és rendjén valónak találja.

A dolog csak ott komplikálódik, ahol ez 
a Dionisie Petrisor dévai ágens ur nemcsak 
a romániai szerzők müve után, hanem bár
milyen koncert, kabaré, szinielőadás után a 
jövedelem 6 és fél °/o-át kivánja bevasalni 
és erősen Ígérte, hogy ezentúl minden mu
latságon itt Szászvároson részt vesz, hogy 
a szerzők egyesületének járó 6 és fél °/o tak
sát bevasalja. Hiába erősítette a rendezőség 
hogy a szóbanforgó koncerten a füttymüvész 
ur madárcsicsergést fog imitálni, annak szer
zői a madarak, melyek nem kivánják szer
zői jogukat érvényesiteni, a gitárművész ur 
pedig régi népdalokat ad elő, melyeknek 
szerzői ismeretlenek, vagy maga nép-, eset
leg Beethowen darabokat fog énekelni, ame
lyeknek szerzője több mint 100 esztendeje 
az égben van, már pedig a szerzői jog har
minc év múlva elévül. Hiába erősiíettük, hogy 
a koncertezők csak saját szerzeményeket fog
ják előadni, már pedig ők nem kivánnak jo
gukkal élni, nem használt semmi érvelés, a 
törvény helyes magyarázása, Dionisie köve
telte a jussát. Nem szaporitom a szót. Hogy 
nyugtunk legyen, felajánlott a rendezőség 
Petrisor urnák 50 leüt, ő 200 at kért. Alku
dozások eredményeképen 100 leuban egyez
tünk meg, arról annak rendje és módja sze
rint nyugtát is kaptunk.

Mindez pedig történt abban a pillanatban 
mikor a kormány országvilágá dörögte, hogy 
helyreállítja a törvénytiszteletet, értve alatta 
azt is persze, hogy necsak mi a szenvedő 
nép, hanem az exekutiv közegek is tiszteljék 
a törvényt. Amint említettem, nem a 100 
leuról van szó, hanem a principiumról.

Itt az ideje, hogy nálunk is, mint minden
hol a világon, hol a jótékonycél érdekében 
megmozdul a társadalom — megszűnjenek 
azok a rettenetes adóterhek és tilalmak, me
lyek a jelenben lehetetlenné tesznek minden 
műkedvelő előadást, melyek főleg a váro- 
sunhoz hasonló kis helyen — hova színé
szet el nem téved — egyedüli ismertetői a 
világ nagy szellemeinek.

Ilyen újabb terhet jelent Dionisie Petrisor 
megjelenése. — A szerzők követeléseinek jo
gosultsága kétségtelen — de tessék definiálni 
tudni s nem egy bármilyen programmu ösz- 
szetételü műkedvelői előadásra is ráhúzni 
ama bizonyos 6 és fél °/o-os adóterhet. A 
miniszteri rendeletnek világosabb megértésére 
van, ugylátszik a jelen esetben is szükség 
azok részére, akik a fától nem látják az erdőt.

ALPHA.
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HÍREK.
— Dr. Vlad Aurel kultuszminiszter ün

nepélyes fogadtatása. A Bukarestből haza
térő Dr. Vlad Aurel kultuszminisztert, a nem
zeti párt egyik legharcosabb exponensét párt
hívei s a város közönsége f. hő 14 én este 
8 órakor ünnepélyes külsőségek között fo
gadta. A személye iránt megnyilvánuló sze
retet és tisztelet a közeli környék néptöme
geit is megmozgatta. Hatalmas lovasbandé
rium kísérte be az „Ardeleana" pénztnitézet- 
nél felállított díszkapuhoz, hol Dr. Boros N. 
ügyvéd üdvözölte. A hatalmas, imponálóan 
fegyelmezett tömeg kitörö lelkesedéssel kö
szöntötte vezérét — benne látva reményei
nek, vágyainak megtestesült Ígéretét.

— Symphonikus hangverseny. A közön
ség rendkívül nagy érdeklődése mellett tar
totta meg a katonai zenekar és a román nők 
dalárdája ennek a szezonnak első hangver
senyét f. hó 15-én a „Transsilvania" nagy
termében. Horceag karnagy vezetése alatt 
úgy a zenekar, mint a dalárda művészit pro
dukált. Az előadott számok, melyek közül 
nem egy a vezénylő karnagy saját szerze
ménye volt, egytöl-egyig magukon viselték 
a szorgalmas munkának, a kitűnő betanítás
nak s a tökéletességre törekvő művészi fel
fogásnak bélyegéi. Lienerthné úrasszony köny- 
nyen Ívelő, nemesen csengő szopránja meg
érdemelt tapsot aratott. A kis Dobo Doina 
— a szépségnek és bájnak kis hercegkis
asszonya — kinek bájos hangja mint ezüst 
csengők csilingelőse virágos rétek felett, szál
lott a hallgatók szivébe — a bámulatos ru
tinnak és az előadó művészetnek tökélyével 
megáldott kis primadonna, méltán volt az el
ragadtatott hallgatók ünneplésének a közép
pontjai

— Hogyan lehet felismerni a hamis 
1000 leues pénzjegyeket. Köztudomású, 
hogy az utóbbi időben hamis 1000 leus 
bankjegyek kerültek forgalomba. A Banca Na
ționala dévai fiókja az alábbiakban ismerteti 
hogyan lehet felismerni a hamisitványt. 1. A 
papiros tapintásra lágy, hiányzik azon érc- 
szerü zizegése, melyekkel a jó bankjegyek 
rendelkeznek. 2. A hamis bankjegyeken lát
ható vizjegyü cifrálatok száma 4, mig a jó 
bankjegyeken a vizjegyü cifrálatok száma 5. 
A hamis bankjegyek rajza durva kivitelű, 
mig a jó bankjegyeké finom kivitelben lett 
megrajzolva és ezenkivül a hamis bankje
gyekről hiányzik a legalsó 1000 viznyomás. 
Figyelmesen vizsgálva a viznyomások rajzát, 
azoknál hiányzik a figurák tiszta rajzoltsága 
és az árnyékok sem harmonikusak, miután 
azok zsírral vegyitett fehér tintával lettek me
legben nyomtatva. 3. A hamis bankjegyek 
kliséi 2 félék: az egyik fehér festékhez, a 
másik pedig kék festékhez van készítve. A 
fehér festékü klisék nagyobbak, mert a ha
misítók azt akarták, hogy a hamis banjegyek 
használtaknak látszanak s ezért a fehér tin
tát zsirral vegyitették. A kék tintához készí
tett klisék úgy a bankjegy első, mint hátulsó 
lapján cinkográphikus utón lettek előállitva, 
de sok tekintetben igen kezdetleges különö
sen a bankjegy hátlapján. 4. Úgy a fehér, 
mint a kék festékü hamis bankjegyek erősen 
elütnek a jó bankjegyek színétől, amelyek rök- 
tön feltűnnek, ha a hamis bankjegyet a szin 
tekintetében egy valódi bankjegy mellé ál
lítjuk. 5..Úgy a betűk, mint a számok met
szése elütő a jó bankjegy számai és betűitől.
6. A hamis bankjegyeken 19/11—4. 27 ki
bocsátás olvasható és M. Oromolu, Th. Ca- 
pitanovici s Ath. Marinescn aláírásokkal van
nak ellátva. 7. A következő egyszerű eljárás

sal bárki azonnal felismerheti a hamis bank
jegyet: A bankjegyet egy üveg, vagy más 
sima felületű (márvány stb.) tárgyra kell he
lyezni és azután huzzunk végig rajta egy 
nikkel, aranny vagy ezüst pénzdarabbal és 
röktön olyan nyomot hagy a pénzdarab a 
valódi bankjegyen mintha- ceruzával huztuk 
volna a vonást, mig ezzel szemben a hamis 
bankjegyen a pénzdarab nem hagy ceruza
szerű nyomot, csak egy egyszerű karcolást. 
Ez a módszer biztosan felismerhetővé teszi 
a hamis bankjegyet a valóditól.

— A ref. Nőszövetség november 25-én 
este 6 órakor tartja 11. vallásos összejövete
lét a megújított konviktusi imaterem
ben, (bejárat a várkerten) a következő sor
renddel: 1. Előfohász. 2. A 242-ik éneket 
(régi könyvben 222. oldal) énekli a gyüle
kezet. 3. Szaval Kardos Zsuzsika. 4. Felol
vas Gergely Ferenc. 5. Énekelnek az iskolás 
gyermekek. 6. Felolvas Szabó Irén tanitónő.
7. Szaval Réthy Istvánné. 8. A 268-ik éneket 
énekli a gyülekezet. Szövege: „Fönn a csil
lagok felett, Halelujah ámen. Boldog lelkek 
zengenek, Halelujah ámen. Aki itt elfáradott, 
Aki hordoz bánatot, Azt a béke várja ott, 
Halelujah ámen." A gyülekezet minden tag
ját és minden más érdeklődőt szeretettel hiv 
meg és kér pontos időben megjelenésre a 
rendezőség. Persely adományok a szegények 
számára.

— „Astra“ mozgószínház. Vasárnap, f. 
hó 18 án d. u. fél 5 és este fél 9 órakor 
bemutatásra kerül a „BAJTÁRSAK“ c. há
borús filmdráma. — Csütörtökön, f. hó 22-én 
este fél 9 órakor „A KREUTZER SZONÁTA" 
pazar kiállítású film lesz bemutatva, Tolsztoj 
Leó gróf világhirü regénye után. — A n. é. 
közönség szives pártfogását kérjük.

— Az 1902—1925-ös korosztály tarta
lékosainak figyelmébe. A szászvárosi szü
letésű, valamint itt lakó vagy tartózkodó 
1902—1925. évfolyambeli legénységi állomány 
tartalékosai a szokásos évi ellenőrzés meg- 
ejtése végett vasárnap, f. hó 18-án és hétfőn 
f. hó 19-én jelentkezni tartoznak a hadki
egészítő hivatal kirendeltségénél, Rosca rend- 
őrkomiszárnál a rendőrségi épületben. A je
lentkezéshez a livret, vagy annak hiányában 
más katonai okmány szükséges. Magára ves
sen mindenki, aki a jelentkezés elmulasztása 
miatt soron kívül, büntetésből 30 napi fegy
vergyakorlatra hivatik be.

— Milyen iratok szükségesek a rádió
engedélyhez. Egyik legutóbbi számunkban 
megírtuk, hogy a liberális kormány utolsó 
aktusként felszabaditotta az egész országban 
a rádiót. Engedély azonban ezután is szük
séges a rádió-felvevő készülékek felállításá
hoz. Eddig ezeket a kérvényeket a katonai 
hatóságok továbbították a postavezérigazga
tósághoz, ezután a teljesen felszerelt kérvé
nyeket az illetékes postahivatal láttamozása 
után a fél is közvetlenül felterjesztheti Bu
karestbe, bár az sem lehetetlen, hogy az or
szágban több bizottságot állítanak fel, hiszen 
a bukaresti egymaga nem győzné a sok mun
kát. A kérvényhez a következő iratok szük
ségesek, amiket már előre is megszerezhetnek 
az engedély igénylői: 1. Kérvény a posta 
vezérigazgatósághoz. (Ezt nyomtatott blanket
tában készén lehet majd kapni.) 2. Állam
polgársági bizonyitvány és az éleikor igazo
lása. 3. Erkölcsi bizonyítvány. (Ezt bizonyo
san az ügyészségtől kell megszerezni.) 4. 
Kötelező nyilatkozat. (Szintén nyomtatásban 
lesz kapható.) 5. Bizonyos esetekben szük
séges a felállítás tervrajzát is mellékelni a 
kérvényhez. A törvény ugyanis szabályozza 

az antenna felállítását, (csak 50 m. hosszú 
lehet, közüton nem vezethető keresztül, nem 
állítható fel villamos vezeték vagy telefon
huzal szomszédságában, nem köthető kémény
hez, fához vagy villámhárítóhoz stb., vala
mint a földvezeték felszerelése csak 3 mm-es 
rézdrót lehet, amit nem szabad villámhárító
hoz, gázvezetékhez vagy gőzfűtéshez kap
csolni.) A kérvényhez csupán a sziguranca 
vagy a csendőrparancsnokság láttamozása 
szükséges és kellően felszerelve bármely pos
tahivatalnál benyújtható. Erre vonatkozólag 
különben a végrehajtási rendelkezés megér
kezésekor részletes utasitásban tájékoztatja a 
posta a közönséget. A rádió-felvevő készülék 
felállítását egészen bizonyosan minden rádió
amatőr kérelmezni fogja, meri csekély évi 
bér ellenében megszabadul minden zaklatás
tól és attól az üldöztetéstől, amit az enge
dély nélküli zughallgatókkal szemben egészen 
bizonyosan meginditanak. A kérvényezőknek 
ugyanis egyszer s mindenkorra felülvizsgálati 
dij címén 250 leüt kell fizetni, ezenkivül az 
évi bért, ami detektoros készüléknél 300 leu, 
3 lámpásig 400, ezenfelül 500 leu évenkint. 
Az évi dij január elsejétől kezdődik és az év 
közben jelentkező ennek az összegnek csak 
megfelelő hányadát fizeti.

— 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. Eminescu 5.

— Fürdőrend. Gőzfürdő höl
gyek részére november hó 22-én 
délután, gőzfürdő urak részére bármely 
szombaton délután. Kádfürdő csütörtök, 
péntek, szombat és vasárnap.

— Mese-est. F. hó 17-én este 8 órakor 
a „Transsylvania" szinháztermében lesz meg
tartva a helybeli szász gyermekek mese-es- 
télye. A legszebb mesék megelevenitett alak
jai fognak felvonulni, hogy feledhetetlenné 
tegyék az apró gyermekszivek részére ezt az 
estét.

— Kiss Ádám jóhirnevü tánctanár hely
beli tánciskolájában vasárnap, nov. 18-án 
gyakorló óra keretében lesznek bemu
tatva és tanítva a legújabb táncujdonságok, 
u. m.: Tangó 1929, Hill-Twist, Lazant, Valse 
Anglaise, Slow-Fox. Különórák eszközöltetnek.

— Megszüntették a kukorica behoza
tali vámját. Tekintettel az ország rossz ku
korica termésére, a kormány 1929. május el
sejéig eltörölte a kukorica behozatali vám
ját. Ezen idő alatt tehát vámmentesen lehet 
kukoricát Romániába behozni.

— Budapest és az Északamerikai 
Egyesült Államok között november 10-én 
megnyílik a távbeszélő forgalom. Egy há
romperces beszélgetés dija 294 pengő. (Kö
rülbelül 9000 leu.)

— A legutolsó jelentések szerint Hoover 
12.474.179, Smith 9.472.559 szavazatot ka
pott. Hoover megválasztását elsősorban a női 
választóknak köszönheti. A republíkánuspárt 
győzelme ezúttal az alkoholtilalom ellenzői
nek vereségét is jelenti.

— 16,008 pilótaigazolványt adtak ki 
két év alatt Amerikában. A hatóságok 
megállapítása szerint Amerikában két év alatt 
16,008 pilóta kapott repülőigazolványt.

A beszélő film kellemetlen 
és illuziórontó.

irta: KUN ANDOR.
Nem uj dolog már a beszélő film, Holly

woodban azonban csak most feküdtek rá iga
zán, hogy az amerikai üzleti szívósság teljes 
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leleményességével, technikai ügyességével és 
áldozatkészségével üzletté tegyék.

Végignéztem New-Yorkban egy pár ilyen 
talking film-et, amelynél én éppen olyan kí
sérleti nyúl voltam, mint a közönség többi 
tagja. A nézőtér ugyanis hemzsegett a film
vállalatok „detektivjeitől“, — azoktól a jó- 
szemü és jóitelőképességü hivatalnokoktól, 
akik detektív módjára surrannak be a gya
nútlan közönség közé, hogy kilessék: mi tet
szik ebben az uj technikai csodában a kö
zönségnek, mi nem, s e tapasztalatok alap
ján mit kell megszüntetni, mit hogyan kell 
javítani ?

Tipikus amerikai üzleti fogás ez is.
*

Láttam beszélő moziujságot, beszélő ope
rál, beszélő darabot — vitaphone-produkciót 
— s olyat is, ahol próbaképpen felváltva a 
páratlan jelenet csak mozgófilm volt, a pá
ros pedig beszélő mozgókép.

A beszélő újság kitűnő. Amikor megjele
nik az angol király csapatszemlén, felharsan 
a katonabanda zenéje, vagy amikor végigkí
séri a boxmérkőzést a közönség őrjögő, fo
kozódó üvöltése: ott ez a hangorgiázás pom
pásan kiséri a jelenetet, életet ad annak.

A beszélő opera-mozi rossz. Csapnivaló 
rossz. A Rigolettót láttam s az volt az ér
zésem, hogy a gramofónszerü éneklés, zene 
nem tartozik a darabhoz. Kisérőzenének hang
zott s alig tudta az ember elhinni, hogy a 
muzsikát a mozin játszó zenekar adja s az 
éneklés a filmen ugrabugráló, vagy mereven 
feszengő szinészek ajkáról hangzik recsegően, 
idegenszerüen.

A beszélő mozi fontos ága azonban nem 
ez, hanem a dráma. Hogy fest vagy hang
zik hát ez?

*

A közönségnek a beszélő film nem tetszik. 
Tessék elképzelni, hogy száguld, szalad me- 
zőn-hegyen keresztül a cselekmény és egy
szerre csak — megáll. Megáll és az addig 
szaladó, rohanó figurák elkezdenek beszél
getni. Egy-egy beszélgető részlet tizszerannyi 
ideig tart, mint különben az egész darab ro
hanó cselekményes része. Úgy érezzük ma
gunkat, mintha autóversenyen vasúti sorompó 
elé érnénk, meg kellene állani s e kényszerű 
várakozás közben a soffőr meg a vasúti bak- 
ter fecsegéssel idegesítenének.

Ezek a beszélgető megállások megfosztják 
a mozit igazi jellegétől: a lüktető, gyors cse
lekvéstől. Másik nagy kiábrándulás, hogy 
megállítja a beszélő mozi a fantáziánkat, hogy 
hiányzik itt ez a co-anthorship, a darab meg
mond mindent, semmit sem biz képzelőte
hetségünkre s igy elveszi tőlünk az érdeklő
dés személyes — tehát legfontosabb elemét. 
Azelőtt vele játszott fantáziánk a mozidarab
bal. A hősök s hősnők játszottak, de nem 
beszéltek, beszédüket a mi fantáziánk adta 
hozzá. A mozinak ez a hangtalan párbeszéde 
tetszett, bevált s most látjuk csak, hogy mi
lyen illuziórontó, amikor fantáziánk helyett 
a szinészek beszélnek.

*

A mozi-beszéd maga is gramofónszerü, re
csegő, nem természetes. A szinészek elcsu- 
nyulnak, visszataszítókká lesznek, amikor a 
cselekmény száguldása közben megállnak és 
beszélnek. May McAvoy gyönyörű nő a tal
king filmen, megöregszik, elrutul, a szavak 
ráncokat hoznak arcára s a mozivászonra nem 
való szavak utálatossá teszik magát a beszé- 
lésre kényszeritett filmdivát is.

Nem tudom, mi az oka, de mig a darab 
beszédtelen jelenetében Lionel Barrymore ele

gáns világfi, a beszélő jelenetnél ócska, eset
len, mesterkélt külvárosi gavalérrá sülyed. S 
igy jár a darab minden szereplője, Alec Fran- 
cis, amíg a beszédtelen jelenetben majeszlé- 
tikus, kitűnő biró, mihelyt a beszélő jelenet
ben a telefonon neveket betűz ki, vagy az 
inasától egy pohár vizet kér, rossz szinész- 
szé züllik.

Csúnyák és idomtalanok a gesztusok is, a 
mozgás is. A filmen mások a gesztusok, mint 
a szinpadon s a filmmozdulatok nem illenek 
a beszédhez. A filmen a széles gesztusok fel 
sem tűnnek, de mihelyt a film beszélni kezd 
olyan durvákká válnak a gesztusok, mintha 
a szinészek a legártatlanabb beszégetés köz
ben is — egymásnak akarnának menni.

A happy ending — boldog befejezés — 
kitünően jön ki filmen, mihelyt azonban be
szélni kezdenek, mihelyt e beszéd logikája
ként kellene kijönni annak, hogy az igazság 
miért győz s az intrika miért bukik meg, 
nem tudja a film beszéde megmagyarázni azt 
a logikátlanságot, amit beszéd nélkül a régi 
filmeken észre sem vettünk.

*
Tudom, hogy a beszélő-mozi még kezdet

leges, csak most kísérleteznek vele. Tudom, 
hogy technikailag tökéletesithető és más lesz 
az, ha más irók Írják majd a beszélő filmet, 
mint a mait, mások rendezik és mások ját
szók. Mert a beszélő filmhez más irók, más 
rendezők és más szinészek kellenek.

Ezt a forradalmat meg tudja csinálni az 
amerikai filmtőke, ha érdemes s nem sokat 
törődik azzal, ha el kell csapni a Bánky Vil
mákat, Chaplineket, Mary Pickfordokat, Fair- 
banksokat s olyan uj csillagokról kell gon
doskodni, akiknek a beszélő filmhez van te
hetségük.

Mindent meg lehet csinálni s mindent le
het tökéletesíteni, ha van hozzá akarat és — 
pénz. Az sem nagy akadály, hogy megszű
nik a filmek nemzetközisége, mert ha a be
szélő film beválik, érdemes lesz csak angol, 
francia, német filmeket is késziteni, hiszen e 
nyelveken is elég közönségre számíthatnak. 
Egy-egy film nem fog ugyan olyan széles 
körben elterjedni, mint ma, amikor a világ 
minden nyelvű közönsége a piac, az üzlet 
azonban még igy is jó üzlet lehet.

Az sem kifogás, hogy még egy angol film 
sem lesz népszerű minden angolnyelvü tö
meg előtt, hiszen például csak New-Yorkban 
sem hallgatnak meg olyan darabot, ahol a 
szereplők nem new-yorki zsargónban be
szélnek.

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

Nyomatott a „Szászvárosi Könyvnyomda Részvénytársaság“ gyorssajtóján.

Lehet hát, hogy a hibákat lecsiszolják, a 
beszélő filmet tökéletessé is tudják tenni, 
egyelőre azonban az első benyomás a lehető 
legrosszabb, légiiluziórontóbb. A beszélő film 
azonban a nem beszélő filmet soha kiszorí
tani nem fogja, nemcsak mert egy-egy ugyan
azon nyelvű zárt tömeg mulatsága lehet csak 
az, de azért sem, mert a film gyors, iramos 
lüktető játékát, illúziókat keltő, fantáziát fog
lalkoztató beszédtelenségét pótolni nem tudja.

Az amerikai moziszinház már átalakult 
úgyis orfeummá, kabaretté, ahol csak egy- 
egy szám a film, mert a közönség mindig 
újat, többet követel. A beszélő film azonban 
csak újat ad, de nem adja azt és még ke
vésbé ad többet.
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Van szerencsém a n. é. kö- | 
zönséget értesíteni, hogy az | 
idei szezonra nagy választék- | 
bán és mindenféle nagyság
ban már megérkeztek a-leg
jobb minőségű 

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

KOOTZ RUDOLF,
■■ bőr- és cipőüzlete, gyári lerakata.

£ 
£
£
1
2

: FIGYELEM!

I
Uj autó-taxi.

Van szerencsém a n. é. közön- 
| ség szives tudomására hozni, hogy 
Í egy kényelmes luxus-autót 
| hoztam forgalomba, mellyel bár- 
£ mely hosszabb vagy rövidebb útra 

nagyon olcsó árért, éjjel
nappal a t. közönség rendelkezé
sére állok.

Szives pártfogást kérve vagyok 
teljes tisztelettel: 4i 3—4

LNAGY FERENC,
Strada Gheorge Barifiu Nr. 1.
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