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

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

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

Újra drágul a ucgflhetb.
A háború befejezése utáni ötödik esztendő 

végén is a folyton növekedő drágaság és 
^drágulás ólomsulyként nehezedik a minden

napi megélhetésért küzködő emberek mil
lióira. A drágaság letörését célzó, de — ugy- 
látszik — el nem találó rendeletek özöne 
jelenik meg nap-nap után, de azért a drá
gulás állandóan növekszik s vele együtt nö
vekednek a gondok, az elégedetlenségek s a 
kivándorlási láz.

Az árak mától holnapra való szökkenése 
ijesztő mérveket öltött s ha igy haladunk 
maholnap eljutunk arra a szomorú lejtőre, 
ahonnan megállás nélkül fogunk belerohanni 
a gazdasági élet csődjébe.

A megnagyobodott Románia Európának 
egyik legtermékenyebb, természeti kincsek
ben, javakban leggazdagabb országa. Arany-, 
ezüst-, vas-, szén-, só-, réz-, ólom stb. bá
nyák, óriási petroleum-források, földgáz-me
zők, megmérhetetlen erdők, legelők, gyógy
források, kihasználatlan vizierők, nagy házi 
és vad állatállomány, dúsan termő búzaföl
dek, gyógynövényéit, órióoi oaflltS 4* srn 
mölcstermés stb. dacára a drágulás s vele 
a megélhetés lehetősége naponként rosszab
bodik. Miért? Azért, — mondják a közgaz
dászok — mert a leu vásárló ereje állan
dóan csökken.

De bármi legyen is az oka az ijesztő mó
don növekedő drágaságnak, annyit leszögez
hetünk, hogy valahányszor az állam valami
nek (posta, távirda, telephon, vasúti személy 
és áruszállítási dijak, adók, illetékek, só, do
hány, stb. stb.) felemeli az árát, nyomban 
felszökkennek az elsőrendű szükségletek árai.

Csodálatos azonban, hogy ilyenkor az ár
emelkedések nincsenek arányban az állam ál
tal eszközölt emeléssel, drágítással.

A most életbeléptetett városi és községi 
uj adózás újra megdrágította a megélhetést. 
A napilapok bőven foglalkoztak és foglal
koznak az uj adókkal, amelyek oly súlyosan 
érintik az adózó polgárságot, hogy sok he
lyen az érdekeltek gyűlést tartottak, amelye- 
lyeken az uj adózás megváltoztatását kérő 
és célzó memorandumnak a kormányhoz való 
beterjesztését határozták el.

A napisajtó részletesen közölte, hogy a vá
rosok, községek milyen adókat állapíthatnak 
meg s szedhetnek be. Sok helyen már be
végezték az adókivetést. Nálunk Szászváro
son most folynak az errevonatkozó munká
latok, de máris érezhető a hatása minden 
vonalon.

Élelmi szerek, ruházati s más elsőrangú 
szükségletek, munkabérek ijesztő mértékben 
drágultak meg. A piacokat ellátó falusi nép 
az uj adózás révén a reá háruló terhet a 
fogyasztón hajtja be és pedig többszörösen, 
így pld. a tejes asszonyok a tej után kirótt 
fii) hőn üátíiÁrf ItföranLA í 1 x - tiátr
a tej árát. Az uj adók elleni védekezés most 
van kialakulóban s eredménye az általános 
drágulás lesz. A sokféle uj adó elől, amely 
a közfogyasztási cikkeket sem kiméit meg, 
sokan ki akarnak térni s erre minden esz
közt felhasználnak. így például Vajdahunya- 
don az Összes iparosok, kereskedők sőt egyes 
ügyvédek orvosok is, levették cimtáblájukat, 
hogy ezzel megszabaduljanak a 300—500 il
letve 8000 leu adótól. Városunkban is már 
sokan megcseiekedték ezt.

Az eljövendő tél elé a mindennapi kenyé

rért verejtékkel küzködő milliók nagy aggo
dalommal néznek, hiszen a jelekből Ítélve 

I addig nagy áremelkedések fognak beállani. 
A kereseti eshetőségek és források pedig nem 
gyarapodnak sőt hovatovább több üzem fog 
szünetelni s kevesebb munkaalkalom lesz.

A hivatásos „árdrágítók“ pedig újra virá
gozni fognak, az adózás előli bujkálás újra 
ezernyi formában fog testet ölteni, virágozni 
fog a csempészet, az adózás tárgyát képező 
dolgok pedig elfognak tűnni avagy eltitkol- 
tatnak.

Az áruhiány pedig a spekulációs kereske
delemnek kedvezni fog s a „láncosok“, áru
halmozók hanyatló csillaga újra ragyogni fog. 
A nagy mértékű drágulás és drágítás pedig 
a családok ezreit keseriti el s vezeti a nél
külözések labirintusába, amelyből a „kiutat“ 
a lelketlen kivándorlási ügynökök nagy ered
ménnyel fogják megmutatni.

Még benne vagyunk a forró nyárban, de 
már is sűrű ráncot vett a családfők gond- 
lól barázdált homlokára a téli megélhetés 
mikéntje, hogyanja, mert a sok mindenre ki
vetett uj adók sok mindennek fogják az árát 

közöljük, de ügyeljen, mert amig cikkének 
végére ér, már önmaga is konstatálhatja, 
hogy: megdrágult a megélhetés I

Ifj. Szántó Károly.

— Meglesz a Naptáregyesités. Az or
todox egyház metropolitái Konstantinápoly
ban kongresszust tartottak, amelyen elhatá
rozták, hogy a Julián-naptár helyett a Ger- 
gely-naptárt vezetik be. Ez a határozat 1923. 
október 14-én lép érvénybe. Amikor az ó

fl SZáSZVflHOS ÉS V1DÉHE TáHGáJfl._ _
Séta a helybeli protestáns temetőben.

(Folytatás és vége.)

Igaz, hogy a mostani állapotoknak is meg
van az előnye a közelségben. Néhány perc 
s ott lehetünk kedves halottainak sirhantjánál. 
Nincs ebben a temetőben valami mértani sza
bályszerűség. Kiki oda temetheti halottját, 
ahová akarja. Ezért találsz magyar mellett 
szász, református mellett ág. ev. sirt. Mégis 
idők folyamán alakultak ki bizonyos elhatá
rolások. A szászok inkább a déli és nyugati, 
a magyarok a keletre és északra néző részen 
temetkeznek. Egészen uj sziget mindjárt itt 
a bejárattól balra a világháború hőseinek a 
csoportja. A nőegyletek viselnek gondot sír
jukra. Szép és emberi cselekedetük önmagá
ban jutalmaz, de van valami felemelő meg
nyugvás abban, hogy hátha viszonzásul va
lahol messze ugyanígy gondozza a jótékony 
női kéz a mi kedveseink sírját is. De van 
itt még más hősi halott is, aki 49-ben Pis
idnél esett el für Fürst und Land.

— Látod, kemény férfiak emlékét őriző ha
talmas márványsirkövek, ifjak hamvait jelző 
tört oszlopok, fa és márvány, százados és 

tegnap állított, magyar és német szövegű em
lékek váltakoznak. S igy lehet, sőt bizonyos, 
hogy legtöbben vannak — az emlék nélküliek.

— Ez a csoport itt a Papok tere. Tudod, 
hogy azt a tért, hol régebben a két ref. s a 
két ág. ev pap lakott, benn a városban, igy 
hívják: Papok tere. Ezt is itt a temetőben 
bátran annak lehet nevezni: lncze János, 
Dáné István, Fülöp Géza, Barlha Lajos, Baczó 
Mózes, Sylvester Domokos pihennek itt szé
pen sorjában. S akik körülöttük vannak, azok 
is vagy maguk is papi képzettségűek voltak 
(Dózsa Dénes, Deák Gerő), vagy legalább 
vérségi kötelékben álltak: papnék, papfiuk 
és leányok, rokonok és unokák. Vagy éltek 
olyan szép életet, mint egy pap (Kovács Gyula, 
Ribiczei Adám). Odébb régi érdemes törzsö- 
kes polgárok — Gönczi, Forray, Barcsi, Szi
geti — sírjai láthatók ; tanárok és tanulók pi
hennek egymás mellett. Balfelől egy egész 
sereg korán letört virágbimbón túl pihen Kap- 
ronczay, Nagy Albert, Balogh József kúriai 
bíró, Tóth Sándor, a diákok szeretett doktor 
bácsija stb. Egyszersmind dolgos és tekin
télyes magyar férfiak.

A sírfeliratok általában egyszerűek. A re
formátusoké inkább, mint az ágostai halot

také. De a régebbi síremléken még akad nem 
egy érzékeny mondás. „Érzékeny áldások kö
zött kisérték ide“, olvasható egyiken. Deák 
András pedig — amint sírköve mondja — 
nyugszik az Istennek kebelében. Szép, felül 
koszorús oszlop a Szabó Kláráé. Sirirata :

A boldogult Szabó Klára 
Holttestét e sir zárja, 
Mely a kedvelt szülőket is 
Rögei közé várja.

Csak 16 rövid évre
Terjed földi kora.
De újra éled ama szebb
Élet reggelén pora.

A szászvárosi temetőben látható magyar 
siremlékek közül az északnyugati részen ki
emelkedő oszlop födi a legnevezetesesb em
ber porait. A szászvárosi ev. ref. eclesia első 
papja (s a magyar tud. Társaság levelező 
tagja) a valódi jó ember és polgár Hegedűs 
Sámuel síremléke. Meghalt 1844. ápr. 29-én. 
Emelték némely honfi tisztelőji e kis honból.

Ma már kevesen tudnak valamit Hegedűs 
Sámuelről. Azért egy következő alkalommal 
rátérünk e kiváló tudós, tanár és pap életére.
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naptár szerint október 1-je lesz; 14-et fog
nak Írni. A naptáregyesités következménye 
az lesz, hogy ezentúl a római katholikus és 
az ortodox egyház ünnepei egy napra fognak 
esni s megszűnik az a sok munkaszünetes 
nap, amely eddig olyan sok kárt okozott a 
gazdasági életnek.

Az Közgyűlés«.
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egye

sület, amelynek hatékonyabb működése elé 
a hatóságok annyi akkadályt gördítettek, f. 
hó 15-én tartotta meg rendes évi közgyűlé
sét Kolozsváron.

A közgyűlést Sárkány Lajos alelnök nyi
totta meg és indítványozta, hogy az uralko
dónak hódoló táviratot küldjenek. Elparen- 
tálta az egyesület halottait, báró Jósika Sá
muelt, báró Kemény Árpádot, Szekula Ágos
tot, dr. Haller Gusztávot, Pallós Albertét és 
dr. Apáthy Istvánt.

A megnyitó után Sándor József ismertette 
az elmúlt év eseményeit. Az Emke taglét
száma az elmúlt évben szaporodott, mert 
most 3600 tagot számlál, de ez a magyar
ság számához képest nagyon csekély. Külö
nösen tanujelét adták magyar kultura-szere- 
tetüknek: Szászváros, Székelyudvarhely, Vaj- 
dahunyad, Déva, Temesvár, Arad városok és 
Szolnok-Dobokavármegye közönsége.

Ezután Sándor József bejelentette, hogy 
csiktaplocai Lázár Sándor földbirtokos egy 
millió leu értékű értékpapírt adományozott 
az Emkének azzal, hogy azt a magyar anyák 
és csecsemők védelmére használják fel. A 
közgyűlés felállással és percekig tartó óvá- 
cióval fejezte ki háláját a nemeslelkü adako
zónak.
mán sajtó azon vádjával, mely szerint az 
egyesületet irredenta színben akarták feltün
tetni. A magyarság pedig csak nemzeti tö
rekvéseinek becsületes védelmezőjeként akarja 
fenntartani az Emkét.

Szóba került az Emke 600 hold birtokának 
a kisajátitása is, amelyet a magyarkajáni la
kosok rendes áron megvásároltak, úgy, hogy 
az Emkének nem a semmivel egyenlő kisa
játítási ár, hanem rendes vételár jutott.

Ezután Béldy Kálmánt megválasztották el
nöknek, aki rögtön elfoglalta helyét és szép 
elnöki programmot adott.

Az uj elnök beszéde után Sándor József 
számolt be az alapszabálytervezet módosítá
sáról, mely után a közgyűlés véget ért.

A tűzoltás kérdése.
— Kérdések, melyekre az Illetéke

sek feleletét várja a lakosság. 1. Van-e 
tényleg — és nemcsak papiroson — 
tűzoltóságunk ? 2. Ha van, tű» esetén 
funkcióképes-e ? 3. Ha igen, van-e 
mivel oltani a tüzet úgy, hogy a sze
relékek, felszerelések hiányossága 
miatt az oltás és mentés körül sem
miféle emberileg elképzelhető mulasz
tás ne történhessék ?

*• «
Felelet egyik illetékestől: Ad. 1. Van, tény

leg. Ad. 2. Igen, funkcióképes. Ad. 3. Sze
relékek legjobb karban. De kevés és rossz 
csővezeték van, amely — Isten ments — tűz 
esetén rendkívül hátráltatja az eredményes 
tűzoltást s nagy katasztrófának lehet okozója, 
melyért a felelőséget már most elhárítják ma
gukról azon önzetlenül dolgozó tűzoltók, akik 
minden tűzesetnél rendesen ott vannak. Nin
csen mundér és polgártársaink nem kiván- 

hatják, hogy 1 — 1 tüzeset alkalmával 2—3 
ezer leues ruházatunkat tegyük tönkre. Ez 
több volna, mint amit egy önzetlen tűzoltó
tól kivánni lehet. Faragó Endre tűzoltó fő
parancsnok. ♦* 1»

Auf die Anfrage in Ihrem Blatte No 27. 
v. 15—VII. a. c. fühle ich mich berufen Ih
nen folgendes zu antworten:

Ad. 1. Wir haben wohl 50 tatkräftige junge 
Handwerker welche sich mit Leib und Seele 
der Feuerwehr widmen wollen im Brandfalle 
auch ihr möglichstes tun, wir haben auch 
eine Anzahl Requisiten, aber eine Feuerwehr 
haben wir nicht.

Eine Feuerwehr muss in erster Linie aus
gerüstet sein damit der Wehrmann in die 
Gefahrenzonne eindringen kann ohne dabei 
sein Leben und seine Gesundheit zu gefährden.

Unsere Feuerwehr hat Musikinstrumente 
auf welchen nicht geblasen wird, aber Sig
nalhörner, Mundschwämme, Gurten Helme 
Leinen, Monturen, tragbahre und Sanitäts
kasten hat sie nicht.

Sollten bei einem Brande Menschenleben 
in Gefahr sein so ist der Feuerwehr die Ret
tungsarbeit nur bei Preisgabe der Leben ih
rer Mannschaften möglich zu versuchen, weil 
keinerlei technische Ausrüstungen vorhanden 
sind.

Eine Feuerwehr kann nur Hilfe bringen 
wenn sie für dem Brandfalle mit Requisiten 
und allen technischen Erfordernissen ausge
rüstet ist.

Ad. 2. Die vorhandenen Pumpen sind voll
kommen in Stand, Schläuche viel zu wenig 
und schlecht.

Einem Brande am Hauptplatze steht die 
Feuerwehr wirkungslos gegenüber weil man- 
pels der Schläuche höchstens eine Schlauch
leitung vom Bach gelegt werden kann was 
bei der Leistungsfähigkeit unserer Pumpen 
einer Wasserlieferung von 350—400 Liter 
Wasse» in der Minute gleichkommt und voll
kommen ungenügend ist.

An Wasserzufuhrwägen sind 2 Stück vor
handen. Die städtischen Spritzwägen sind 
trotz Antragstellung für eine eventuelle Was
serzufuhr im Bratidfälle nicht armiert worden.

Dem Probleme eines artesischen Brunnen 
am Hauptplatze wird seitens der Behörde 
und der Bürger viel zu wenig Verständnis 
entgegengebracht und wird es erst einem 
Grossfeuer obliegen dieses Problem zu lösen.

An dieser Steile muss es gesagt werden, 
dass das Kommando der Feuerwehr unter 
den obwaltenden Verhältnissen nicht im Stande 
ist die Veratwortung für einen durchzufüh
renden Feuerschutz zu übernehmen und hat 
aus diesem Grunde wiederholt um die Ruck
legung des Kommandos gebeten.

Es ist an den Bürgern und Einwohnern 
der Stadt sich nun endlich für das Wesen 
der Feuetwehr zu interissieren und beim Ma
gistrate die Durchführung eines ordentlichen 
Feuerschutzes zu verlangen.

Ich rate, weiter das Tema in der Presse 
anfzurollen, damit die öfentlichkeil Gelegen
heit hat ihrer Meinung Ausdruck zu geben.

Eduard Speil Subcomandant der Feuerwehr.
** *

íme így néz ki Szászvároson a „tűzoltás“. 
A hozzászólásokat folytatjuk. Szerk.

Színház.
„Habimma" Szászvároson.

Az „Erdélyi Zsidó-szinház“ f. hó 30 és
31-ikén Szászvároson a „Centrál“ szálloda 
színházi termében előadást fog tartani. Szinre

kerülnek: hétfőn „Dér Ieschive Bocher“ (A 
talmudista) c. 5 felv. énekes kép, kedden 
„Dér Idiot“ c. 4 felv. dráma. A Stramer 
igazgató vezetése alatt álló társulat más vá
rosokban is tartott előadást s mindenütt el
ismerésben részesült. Az előadás nyelve a 
zsidó zsargon. A társulat kiváló színjátszó 
és énekes művészekből áll. Az előadás kez
dete este pont 9 órakor lesz.

Prófécia.
Megriadt szemekkel nézem forgatagját
E szörnyű világnak...
... Vergődő rohanás, törtetés előre...
... Éh szomju, kapkodás, cél sehol kitűzve.
... Milliók jajszava: vulkán háborgása, 
Tenger-vér-verejték könnyes áradata, 
Ma hiába zug fel;
Kincses közönyében senki meg nem hallja.»

*

Nincsen senki, aki tisztán látna, 
Ki kiáltó szavát dobná a világba,
Ki a teljesülés igéjét hirdetné;
Ki e szennyvergődést avatná életté; — 
Aki gúzsba kötné e vad meg nem állást. 
Enyhét adó kézzel pihenésre hivná 
Végső szakadásig megfeszült inakat...
... Aki letörölné milliók jajkönnyét — 
Ez ezernyi ágból felbuggyanó forrást 
Örömre fakasztná...
... Aki könyörtelen, irgalmatlan lenne, 
Lángostort szoritna görcsösen a keze;
Mint villám sujtna le farizeus hadra, 
Felperzselve mindent hol bűzlik büntanya.
S gyujtna égig érő — éjszakába fénylő, 
Ragyogó oszlopot — eszmehirdetőnek.

*

Ki ha bevégezte büntető járását: 
uiurtn uj, c-Tűhb jAuíSjíl munkát.

Adventista.

NAPI HÍREK.
— Kitüntetés. A király Botean Josif dé

vai reáliskolai igazgatót a Román Korona 
Rend lovagi cimével tüntette ki.

— Választás. Az „Ardeleana“ helybeli 
tekintélyes román pénzintézet Austerlitz Gé
zát, aki a helybeli ref. gimnáziumban tett 
érettségi után Wienben az export akadémia 
egyéves tanfolyamát sikerrel végezte, ideigle
nes gyakornokká választotta meg.

— Érettségi vizsga a ref. Kún-kolle- 
gium főgimnáziumában. Julius hó 18—22. 
napjain folytak le a szóbeli érettségi vizsgá
latok a ref. Kűn-koilegium főgimnáziumában 
igen szép sikerrel. Az eredmény a következő: 
Jelesen érett: Hatschek Pál, Jánó Béla, Po
gány Albert, Radó Miklós, Seiler László, 
Szegő László, Székely Zoltán, Vass György, 
Vas Lili, összesen 9; jól érett: Dóda Béla, 
Fisch Kálmán, Gábor Károly, Gellér János, 
Görög József, Koppándy Sándor, Marek Ernő, 
Menyász Irén, Mezei György, Nagy Ilona, 
Schuleri Elza, Váczy Ernő, Wagner Vilma, 
Weltzer Ede, összesen 14; érettek: Cápos 
Ferenc, Félix Magda, Fixek Nándor, Fritz 
Sándor, Hunyadi János, Jäger Ferenc, Katz 
Dávid, Lengyel György, Márk Albert, Meskó 
Erzsébet, Redl Frida, Reisz Dezső, Schlett 
Ernő, Szőts Sándor, Zajzon Zoltán, összesen 
15. Két hónap mu.va teendő javító vizsgá
latra utasittatott 9, a vizsgálat megismétlé
sére utasittatott 2 tanuló. Az ifjúsághoz Cs. 
Lázár László fögondnok, elnök, Demian Áron 
iic. igazgató, miniszteri megbízott és Ignác 
László egyházkerületi megbizott intéztek buz- 
ditó beszédet.



1923. julius 29. Szászváros és Vidéke 3

— Házasság. Májer Jenő helybeli keres
kedő f. hó 31-én d. u. 5 órakor a helybeli 
izraelita templomban tartja esküvőjét Jakab 
Elza urleánnyal.

— Népünnepély Tordoson. A tordosi ref. 
egyház ifjúsága által f. hó 22-én rendezett 
népünnepély minden tekintetben jól sikerült. 
A szép számban megjelent közönség d. e. 
résztvett az istentiszteleten, amelyen a Mak- 
kay Dániel vezetése alatti szászvárosi ref. da
lárda is közreműködött. A népünnepély ügye
sen összeállított programmja kellemes szóra
kozást nyújtott a megjelenteknek. Úgy a ki
rándulás a Maroshoz, mint a fürdés, valamint 
az előadott monologok, szavalatok, énekszá
mok mindvégig vidám hangulatban tartották 
a közönséget. Az előadás után az ifjúság 
táncra perdült, mely a késő esti órákban ért 
véget. Kitűnő ételeknek és italoknak is nagy 
kelendősége volt. A népünnepély rendezése 
körül Gruja Farkas ref. tanitó-lévita nagy ér
demeket szerzett s hisszük, hogy ezután is 
törekedni fog arra, hogy hivei ehez hasonló 
léleknemesitő szórakozással töltsék el szabad 
idejüket.

— Halálozás. Ifj. Kiss Ádámné sz. Dali 
Rózsika oki. tánctanárnő, a „Romániai Tánc
tanárok Szövetségének“ tagja f. hó 24-én 
27 éves korában meghalt. Férjén, édesanyján, 
testvérein és a kiterjedt rokonságon kívül 
három leánygyermeke siratja hálálát. Teme
tése nagy részvét mellett f. hó 26-án ment 
végbe a ref. egyház szertartása szerint.

— Betiltották ismét a nyilvános sze
rencsejátékokat. A „Keleti Újság“ irja: Az 
utóbbi hetekben jóformán egész Erdélyt el
lepték a különböző engedélyek alapján mű
ködő szerencsejátékosok. A hiszékenységgel 
és a könnyű pénz után való vággyal vissza
élő iparlovagok részint az utcákon, részint 
előkelő klubhelyiségekben ütötték fel sátor
fájukat és hol nyilvános sorsjátékkal, hol az 
úgynevezett „guruló rulett“-ei, hol a harminc
személyes bakkasztal á la Montecarló segít
ségével fosztogatták ki a tapasztalatlan áldo
zatokat. A rendőri hatóságok többször próbál
koztak a nyilvános hazárdjáték megszünteté
sével, de a kitűnő papirokkal rendelkező és 
a jótékonyság cégére alatt működő hazardő- 
rökkel szemben tehetetlenek voltak. Egy ma 
érkezett belügyminiszteri rendelet végre vé
get szakit a szerencsejátékok uralmának. A 
rendelet a nyilvános bankierek játékjogát egy- 
szesmindenkorra megvonja. Nálunk Szászvá
roson országos vásárok alkalmával lehetett 
látni, hogy az ilyen engedélyesek nyilt pia
con, vendéglőben, korcsmában ütve fel sáto
rukat hogyan töltötték meg zsebeiket. Most 
ennek is vége lett.

— Előjegyzések a magyar tannyelvű 
brassói ref. felsőkereskedelmi iskolába 
az 1923—24. tanévre ju). hó folyamán eszkö
zöltetnek az intézet tanári szobájában (Brassó, 
Kut-u. 11 sz. 1. e.). Felvétetnek az első osz
tályba oly tanulók, kik a polgári-, gimná
zium, reál, középiskola IV. osztályát (abszol
váló vizsga nem szükséges), a második és 
harmadik osztályba pedig olyanok, kik a 
megfelelő előző osztályt eredménnyel elvé
gezték. Vidéki növendékek személyes jelent
kezésétől eltekint az igazgatóság. Ezeknek 
elég, ha utolsó tanévi bizonyítványukat s az 
évi iskolai dij negyed részét előre beküldik. 
Vicj^ki növendékek elhelyezésében készség
gel segédkezik az igazgatóság. Leánytanulók 
internátusbán is nyerhetnek elhelyezést. Az 
intézetben párhuzamos osztályok nyiltak és 
működnek külön a fiú és külön a leányta
nulók számára. Mindennemű megkeresésre 
készséggel ad felvilágosítást az igazgatóság.

ERZSÉBET MOZI
a „TRANSSYLVANIA“-ban.

Ma vasárnap, julius hó 29-én 
délután 5 és este 9 órakor: 

ILONA
Szenzációs társadalmi dráma, a nagy
váradi „Atlantié“ nyári mozgó e havi 
nagysikerű újdonsága. — Főszereplő: PUTTY LYA 

a „Hindu síremlék“ rabszolganője.

Ezenkívül:
" ff rr
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— Gyalogsági tiszti iskolákba való fel
vétel. A hadügyminiszter legújabb 366. sz. 
rendelete szerint azok, akik a szebeni, buka
resti vagy jasii gyalogsági tiszti továbbképző 
iskolákba felvétetni akarják magukat, okmá
nyolt kérvényeiket azonnal a „Școala mili
tară pregetitoare de ofițeri activi pentru in
fanterie“ cimre a fenti iskolák bármelyikéhez 
nyújtsák be. A kérés benyújtását megelőző
leg a pénzügy igazgatóságnál 1000 leüt kell 
lefizetni, amelyről szóló nyugta a kérvényhez 
csatolandó. Ezzel szemben az iskolában való 
ellátás teljesen dijmentes. Az iskolák veze
tősége f. évi augusztus 5-től kezdve fogja 
értesíteni a kérvényezőket a kérvények fölötti 
határozatról. Fel nem vétel esetén a befize
tett 1000 leüt az elutasítottak vissza fogják 
kapni. Tanitóképzőt, vagy szemináriumot vég
zett egyének nem kérvényezhetnek. Akiket 
az iskolák felvesznek, azok kötelesek 9 évig 
a hadsereg kötelékében maradni. Ha ezen 
időn belül eltávoznának, kötelesek a felme
rült költségeket az iskolának megfizetni. A 
háborúban elhalt tisztek gyermekei mentesítve 
vannak az 1000 leu lefizetése alól.

— Másfélévi fegyházra ítélték a volt 
dévai rendőrt. Crișan Andronik, volt dévai 
rendőr, akit rablás bűntettével vádolva tar
tóztatott le az ügyészség, f. hó 18-án került 
a dévai Törvényszék elé, amely a vádlottat, 
beismerő vallomása után, zsarolás bűntetté
ben mondotta ki bűnösnek és ezért 1 évi 
és 6 hónapi fegyházra, hivatalvesztésre és 
politikai jogainak 5 évre való felfüggeszté
sére ítélte. Az ítélet ellen ügyész súlyosbítá
sért, vádlott enyhitésért felebbezést jelentett be.

— Az egyetemi beírások uj rendje. A 
kolozsvári egyetem rektori hivatala közzé tette, 
hogy az egyetemre való beiratkozás csak egy 
vizsgálat sikeres letétele után eszközölhető. 
A jogi szakra kívánt felvételnél a vizsgálat 
a román nyelvre, román történelemre, Ro
mánia föídrajzára és a latin nyelvre terjed ki. 
A bölcseleti karba való fölvételnél a vizs
gálat tárgyai a román nyelv, a román törté
nelem és Románia földrajza. Az orvosi szak
nál a román nyelven, történeten és földraj
zon kívül a természettudományokból, az ana
tómiából és a fizológiából kérdeznek. A meny- 
nyiségtan, természettudományi szakon a fenti 
román vonatkozású tárgyakon kívül a mate
matikából, fizikából és chémiából kell vizs
gázni a fizika-matematikai szakosoknak, a 
vegytani szakosoknak a fizikán és matemati
kán kívül a vegytanból is, a természetrajz
szakosoknak a természetrajzból és vegytan

bőt, a földrajz-szakosoknak a földrajzból és 
természetrajzból. A vizsgálat szóbeli és a 
gimnázium utolsó osztályokban tanult anyagra 
terjed ki. A vizsgálat Kolozsvárt az egyete- 
temen okt. 1 — 15 napjain tartatnak meg. Az' 
érettségisébe előbb ideiglenesen beiratkoznak 
s csak a vizsgálat sikeres létété után lesznek 
végleges hallgatókká. Az összes okiratokat 
eredetiben kell bemutatni.

— Halálozás. Herczeg Sándorné szül. 
Kozma Rózsi életének 20-ik, boldog házas
ságának első évében hosszas és kínos szen
vedés után f. hó 14-én Déván elhunyt. Te
metése 16-án délután ment végbe nagy rész
vét mellett.

— Egészségügyi statisztika. Várme
gyénk területén 1923. junius hóban az alábbi 
fertőző megbetegedések fordultak elő: Scar- 
lat: Lupeni 3. Guradobra 2, Petrozsény 1, 
Korojesd 1, Nagypestyén 1, Szászváros 2 eset. 
Kanyaró: Vulcan 4, Aninosza 1, Lupeni 5, 
Nagybár 3, Petros 2 eset. Hastifus: Lupeni 
3 eset. Szamárhurut: Vulcan 7, Hațeg 14, 
Beriu 1, Romos 5, Romoshely 4, Pui 7 eset. 
Difteria: Petrilla 1 eset. A fenti megbetege
dések majdnem mind könnyű lefolyásuak 
voltak úgy, hogy a hónap végén alig maradt 
kezelés alatt egynéhány. Az egészségügyi ál
lapot általában a mult hóban nagyon ked
vező volt.

— Vasúti rendelet a waggonkiutalá- 
sokról. A vasúti vezérigazgatóság körrende
letét bocsátott ki a tüzifaszállitásokra vonat
kozólag. E szerint a jövőben csak akkor nyújt
hatók be az állomásokhoz a tüzifaszállitások- 
ról szóló fuvarlevelek, ha a szállítandó meny- 
nyiséget az állomáson, vagy annak közelében 
levő rakterületen már beraktározták.

— A sétakert. Természetesen a mi szép, 
de elhanyagolt sétakertünkről van szó. F. hó 
23-án este szokatlanul nagyszámú közönség 
jelent meg ott, mert a helybeli katonai ze
nekar egy csoportja a sétatéri vendéglő te
rületén hangversenyzett. Egy iható vizű kút
nak, játszó-tereknek stb. a létesitése, vala
mint a sétautaknak világitással való ellátása 
minden bizonnyal keresett üdülő-hellyé tenné 
a különben szép fekvésű, jó levegőjű, fenyő
erdős sétakertünket. Reméljük, hogy a város 
jóváhagyott költségvetésébe az „előre nem látott 
kiadásokra“ felvett 150000 leuból e célra is 
jutni fog valami, hiszen a háború befejezése 
utáni ötödik esztendő végén még a maradi- 
ság „Pató Pálijainak is be keli látni, hogy 
„haladni kell“. Különben megjegyezhehetjük, 
hogy 2 évtizednél is hosszabb idő óta a „sé
takert“ semmi figyelemre méltó változást nem 
tud felmutatni, legfeljebb a fák nőttek ma
gasabbra, kevesebb lett az ülőpad s estén- 
kint nagyobb lett benne a mindeneket ho
mályba boritó sötétség.

— Kirándulás. A helybeli róm. kath. da- 
lárdisták P. Máthé Özséb róm. kath. lelkész 
vezetése alatt a mult vasárnap Kudzsirra rán- 
dultak ki, ahol megtekintették a vasgyárat. 
A kirándulás kellemes szórakozást nyújtott a 
dalárda tagjainak.

— Egy több évtizedes kérdés. Mikor 
fog Szászvároson megváltozni a pöcegödrök 
tisztításának az a módja, amely büzlő vastag 
sávot rajzol és sok bacilust termel az utcák 
száradó porába ?!

— Ünnepnapokon egész nap nyitva 
tarthatnak a dohánytőzsdék. A kolozsvári 
központi dohányigazgatóság rendeletet bocsá
tott ki, amelyben engedélyt ad a trafiktulaj
donosoknak arra, hogy üzleteiket vasárnap és 
ünnepnapokon egész nap kivétel nélkül nyitva 
tarthassák.
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— Katonai kötelezettség és az ipari 
alkalmazás. Felhívás 1 A katonai ügyosztá
lyok figyelmeztetik az érdekelt vállalatokat, 
magáncégeket, hogy csupán azokat a 21 és 
46 év közötti férfiakat alkalmazhatják a .vál
lalatnál, akik katonakötelezettségükgek eleget 
tettek. Amennyiben ezen rendelkezést nem 
tartják be, az ide vonatkozó törvény szerint 
lesznek megbüntetve.

— Martinuzziról, a nagy nevezetességű 
szerzetes-államférfiről rajzolt érdekes korké
pet Bodor Aladár a Pásztortüz legkisebb szá
mában. Tompa László Áprily Lajos uj vers
kötetét ismerteti. Kacsó Sándor Frappáns no
vellát, dr. Kristóf György érdekes Madách- 
tanulmányt ad. Tichy Kálmán, Jakab Géza, 
Szabó Jenő, Molnár Sándor és Mécs László 
versekkel szerepelnek. Reményik Sándor, Hal- 
magyi Samu és Imets Béla uj köteteit, Wal- 
ter Gyula pedig Barna János spanyol vers
fordításáról ir ismertetőt. Egyes szám ára 7 
leu. Negyedévi előfizetési díj 95 leu. Aki öt 
előfizetőt szerez a lapra, negyedévig díjtala
nul kapja azt. Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Cluj—Kolozsvár, Str. Regina Maria 35. Mu
tatványszámot szivesan küld a kiadóhivatal.

Vár«*1 Xhyty
Részuénu-Társíisán

elvállalja bármi
nemű nyomtatvá
nyok, részvények, 
művek, folyóira
tok, stb. legmo
dernebb stilszerü 
előállítását, ennek

HünyVísPO^Keáí
•I bővelkedik a lég- 'bővelkedik a leg

nagyobb válasz
tékban irodai, is
kolaikellékekben, 
folyóiratok, vala
mint az irodalom 
legjobb műveiben 
stb. a legjutányo- 
sabb árak mellett

HIRDETÉSEK 
jutányos árban felvétetnek 

lapunk kiadóhivatalában.

I Kru- és fa-szállitás 1 j
Alólirottak tisztelettel értesít- 2 
jük a n. é. közönséget, hogy 1 

teherautónkkal | 
mindenféle áru- és fa-szálli- 5 
fására vállalkozunk. — Szálli- £ 
tünk: árukat (2000 klgrmon | 
felül) a vasúti állomástól, fát | 
Sebeshelyről s mindenféle és | 
mennyiségű árukat más vá- 2 
rosokba is. Tisztelettel: | 

Boér Gyula uStephani Ottó I 
szállítók. 8 4—4 |

Iroda: Szászváros, Str. H. Vitoazai No. 23. |
SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 

Névtelen levelekre nem válaszolunk, kéziratokat 
vissza nem adunk.

AL. J. Déva. Kérjük, közölje vélünk, hogy a mú
zeum mely napokon és mikor tekinthető meg a kö
zönség által. Egyúttal az „Ígért“ sorokat is várjuk.

G. Kudzeir. Ha bejön, keressen fel minket. Üdvl 
Fürdővendég. Algyógyfürdő. A heves össze

csapás folytán támadt nézeteltérések miatt az arany
fog a pózna ádámcsutkájába akart harapni. Több 
sajtóhibás „bíbic“ közbelépése és András bácsi ele
jét vette a gége és fogbántalmak fellépésének. így 
a diplomáciai viszony egy kissé meglassult közöt
tük, de a legközelebbi mérkőzés újra elfeledteti ve
lük a felettük elvonult vihart. Vannak emberek, akik 
az unalmas ugorka-szezonban nem az időt, hanem 
egymást szeretnék agyonütni. Monolog I hm, hm, hm.

Sch. Gy. Vajdahunyad. Augusztus elsején ott 
leszünk.

V. Hátszeg. Az eddigi eredményekért hálás kö
szönet. A hirdetésekre is gondot kell forditani.

B. B. Mikor kapjuk meg az Ígért írást? Üdvl
Előfizető. A kérdezett csak „volt“ szalmaözvegy, 

melynek gyászos Napjait nem honorálta kellőleg.
Vers. Nem közölhető.

vlv*vlvrvlv*v,ylv!vív<<<v*vit/
Lorenz István Utóda

BBECHHEH MIHÁLY
szappan és gyertya-gyára Szászváros.

Alapittatolt 1880. Sürgönyeim: Szappangyár. Telefonszám 18.

Ajánl kereskedők részére a I-a takarék szinszappant, min
denféle toilette-szappant, Díva és Péri stearin-gyertyát, mosó
port, kristály- és maró-szódát.

Gyógyszertárak részére: Káli-, gyógy-, pipere- és állat
mosó szappanokat.

Borbélyok részére a Kiváló minőségű T e n e 11 a borotváló 
szappant.

Nagyban és kicsinyben!
Olcsó árak! Pontos kiszolgálás!
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érkezik:

Nyomatott a Szászvárosi Könyvnyomda RészvénytArsasAq oyorssaitóiAn 1923

tudatja a nagyérdemű közönséggel, hogy tel
jesen újonnan átalakított áruházában az idény 
előrehaladta miatt az összes nyári cikkekből

Tekintettel e ritka alkalmi vételekre, felhívom a 
nagyérdemű közönséget a tömeges vásárlásra.

hét héten át mélyen leszdlitott 
árahnn kiárusítást tart.

Kiváló tisztelettel:

Lőwy Sándor Versenyárnháza Pítrozsíny.
134 29-52

Löwy Sándor versenyáruháza 
Petro^eni-ben

Vonatok érkezése Szászvárosra.
Tövis felöl érkezik:

23 sz. gyorsvonat 2 óra 31 pkor
183 sz. személy vonat 2 » 08 ,
183 sz. 10 . 31 .
185 sz. 17 , 27 ,
Orient express 10 , 56 .

Arad felől
24 sz. gyorsvonat 3 óra 32 pkor

182 sz. személyvonat 12 » 09 „
184 sz. „ 18 . 31 „
186 sz. „ 3 „ 54 „
Orient express 19 n 43 „

Tanuló fiú «w leány g
a „Szászvárosi Könyvnyomda Rt.“ u IB
a „Szászvárosi Könyvnyomda Rt.

KönyV b papirljeresHcibében 
és könyvnyomdájában 

azonnal felvétetik.


