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Választási atáhangol(.
a szászváros! magyarságnak 8 éven át nem lesz 

képviselete a városi tanácsban.
Kik az okai ennek?!

A lezajlott községi választások alkalmával 
— amint már megírtuk, — a nemzeti párt 
723, a Mota Cuza párt 274 és az önálló lis
tás magyar párt 244 szavazatot kapott.

Ezek szerint a magyarság — nem birván 
az összes (1241) szavazatok egyötödét, — 
nem jutott képviselethez a városi tanácsban. 
8 hosszú esztendeig nem is lesz lehetősége 
reá, hogy szava legyen a most már bizonyos 
mértékben autonómiához jutott város ügyei
nek vezetésében. Hogy ez mit jelent, hogy ez 
mekkora hátrányt jelent a szászvárosi ma
gyarságra, sőt az ittélő kisebbségekre nézve, 
azt azok, akik az orruknál messzebb is tud
nak látni, már most látják, azok pedig, akik 
2—3—4 elemi iskolai osztály elvégzésével 
szerzett „speciális bölcsességgel“ felrúgták a 
pártfegyelmet, a magyar egységet, a kisebb
ségi szempontokat, 8 éven át és után fog
ják szomorúan „élvezni“ dicstelen cselekede
teik másokat is sújtó következményeit.

Ugyanis a Magyar Pártnak 271 bejegyzett 
s a párt többségi határozatainak magát alá
vetni „kötelezett* tagja szavazott le s mégis 
a magyar lista csak 244 szavazatot ért el, 
holott — amint hírlik — olyanok is szavaz
tak a magyar listára, akik nem tagjai a Ma
gyar Pártnak.

Ergó, a 8 megsemmisitett szavazatunk le
vonásával 19, mond tizenkilenc, de a nem 
várt szavazatok figyelembe vételével circa 
30—35 Magyar Párt-beli tag nem szavazott 
a magyar listára.

Az ázsiai átok, a széthúzás, s igy soraink s 
erőink megbontására Szászvároson is akadt 
19—30 gyászos magyarpárti tag. Ezek az 
önfejű, makacs, saját s legtöbbször mások 
befolyására kialakult rövidlátással biró magyar
párti tagok hamár hűtlenek akartak lenni a 
Magyar Pártba való belépésükkor tett és alá
irt s a pártegységet, a pártfegyelmet biztositó 
fogadalmukhoz, akkor még a választás előtt 
vonták volna le a konzekvenciákat s léptek 
volna ki a pártból, ami minden bizonnyal 
szebb és hasznosabb gesztus lett volna, mint 
hűtlenül elárulni azt a zászlót, mely alatt 
harcolni kötelezték magukat. A Magyar Párt 
ebben az esetben számolt volna biztos sza
vazatainak számával s elejét vehette volna 
ennek a 6 szavazaton múlt szégyenletes ve
reségnek.

Itt emlitjük meg, hogy az ilyen „bölcs* 
félre-szavazó magyarpárti tagok között sok 
olyan volt, aki — nem értve meg sem az uj 
választási törvényt, sem a helybeli pártok egy
máshoz való viszonyát, abban a hitben, hogy 
a Magyar Párt a nemzeti párt (Vlad párt) el
len harcol, ellenünk szavazott, holott mi a 
nemzeti pártnak a Mota-Cuza párttal szem
ben fegyvertársai voltunk.

LAptuiajdono« ts idei*, ncrttcztd: ifj. Szántó Károly. 
Kiadóhivatal: Szászvárost Könyvnyomda R.-t. 
--------- Megjelenik minden vasárnap. ---------

Cenzurat de poliție.
A Mota-Cuza párt tehát 3 taggal lesz kép

viselve a városi tanácsban, amelynek 12 vá
lasztott s 8 a kormány által kinevezett tagja 
lesz. így tehát a különben liberális Mota- 
Cuza párt 11 tanácstaggal birván, többség
ben lesz a városnál. Hogy ez mit jelent ked
ves magyar iparos polgártársaink, azt — ha 
figyelemmel olvastad és olvasod — a „Li
bertatea“ cimü lapból megtudhatod. Abból 
megtudhatni, hogy a „streini“ iparost, keres
kedőt, vállalkozót, ügyvédet, orvost stbit úgy 
kell „támogatni“, mint ahogy a hűtlen ma
gyarpárti tagok „támogatták“ a magyar egysé
get, a magyarság képviseletét.

Azoknak pedig, akik bármi okból nem 
szavaztak, azt üzenjük, hogy az őrtálló katona 
kötelességszegését követték el. Volt ezek kö
zött olyan, aki helyben lakott, de nem sza
vazott, voltak olyanok, akik távol voltak, de 
„feltétlenül“ hazajöhettek volna. Ha egy mu
latságra, maszkabálra haza tudtak jönni, akkor 
a választásra annál inkább el kellett volna 
jönni a „borotválatlan* és „borotvált“ mell
veregető magyaroknak. Igaz, hogy ez „áldo
zattal“ jár s nem velős konccal.

A viszontlátásra a mához 8 évre megej
tendő választásokon I Akkor — minden bizony
nyal — okosabbak leszünk mindnyájan, de 
különösen a 19—30 félre-szavazó, akiket — 
ha tudná pontosan névsorukat — a Magyar 
Párt jogosan kizárhatna tagjai sorából s meg
vonhatná tőlük a Magyar Párt által nyújtható 
bármilyen vonatkozású védelmet.

A küszöbön levő megyei s később a kép
viselő választásokra nézve okuljunk a leír
takból. Vederemo.

Vármegyénk uj közigazgatási beosztása
Az uj közigazgatási törvény szerint a vár

megyék közigazgatási beosztásában is válto
zások állottak be. Ezzel kapcsolatosan dr. 
Maniu Aurél osztályfőnök, alispánhelyettes a 
megye közigazgatásában beállott változásokra 
vonatkozólag a következő információkat adta:

Az uj közigazgatási törvény végrehajtása 
jelentős változásokat hozott a megyei prefek- 
turák ügyvezetésében. Január elsejével meg
kezdődött az átszervezés: a statisztikai, a 
mértékhitelesítő hivatalok, a tanfelügyelőség, 
a közegészségügyi, állattanyésztésügyi és pénz
ügyi hivatalok a vármegyei ügyvezetés irányí
tása alá kerültek. Úgy a megyében, miht a 
városokban a közigazgatás a minisztériumok
ban levő beosztás mintájára van megszervezve.

A vármegye élén tovább is a prefektus áll, 
kinek helyettese a subprefekt.

Az uj beosztás a következő:
1. Általános közigazgatási osztály. Osztály

főnök: dr. Maniu Aurél. Éhez az osztályhoz 
öt hivatal tartozik és pedig:

1. Általános közigazgatási osztály. Hivatal
főnök : Balomiri György. Ezen hivatalhoz tar
toznak a következő ügyek: állami és közigaz

gatási ügyek, közrendészeti, sorozási, mozgó
sítási, rekvirálási ügyek, kamarai választási 
ügyek, gazdasági kamarai, kereskedelmi ipar
kamarai, munkakamarai ügyek, fegyverenge
délyek, vadászat, útlevél ügyek, sorsolások, 
gyűjtések, ünnepélyek, talált gyermekek ügye, 
elmebetegek ügye, veszett kutyák által meg
mart egyének ügye, eltűntek, tűz- és vizkáro- 
sultak ügye, hullaszállitások és minden egyéb 
közügyek.

2. Statisztikai hivatal. Hivatalfőnök: Jove- 
anu Nicu. Ezen hivatalhoz tartoznak az ösz- 
szes statisztikai ügyek.

3. Vármegyei és községi közigazgatási hi
vatal. Hivataifőnök: Vaideanu Mircea. E hi
vatal hatáskörébe tartoznak: a megyei és köz
ségi gazdálkodást illető ügyek, megyei és köz
ségi választások, comisia interimari ügyei, a 
vármegyei és községi kerületek beosztása, 
székhelyváltoztatások, korcsma ügyek, kisajá
títások, községi legelők ügye és minden más 
a megyét és községeket illető ügyek.

4. Mértékhitelesitő hivatal. Hivatalfőnök: 
Sloica Constantin. E hivatal hatáskörébe tar
toznak a törvény által ide sorozott és ide vo
natkozó összes ügyek.

5. Irattár és iktató hivatal. Hivatalfőnök: 
Nicula Ioan. Ide tartoznak: a beérkezett akták 
iktatása és az elintézett akták irattárba he
lyezése.

II. Vármegyei muzeum. Osztályfőnök: Mal
iász József. A muzeum körébe tartozó ösz- 
szes ügyek, úgy miként az a múltban volt.

III. Pénzügyi és gazdasági osztály. Osztály
főnök : Vladoano Alexandru. Ide tartozik : a 
megyei költségvetés összeállitása, pénzek ki
utalása, fizetési statok összeállitása és álta
lában a megyének pénzügyi adminisztrációja.

IV. Tanügyi és művelődésügyi osztály. Osz
tályfőnök: Anastasiu N. tanfelügyelő. Ezen 
osztályhoz tartoznak az összes tanügyi és 
művelődésügyi dolgok.

V. Áilamépitészeti osztály. Osztályfőnök: 
Mahler Ignác. Ide tartoznak: megyei és ál
lami utak és hidak javítása és jókarban tar
tása, állami épületek jókarban tartása stb.

VI. Állategészségügyi osztály. Osztályfőnök : 
Zíegler Gyula. Ezen osztályhoz tartozik a vár
megye állatállományának szaporitása, terjesz
tése, fejlesztése és az állategészségügyi ügyek.

VII. Egészségügyi osztály. Osztályfőnök: Dr. 
Robu Miklós vármegyei főorvos. Hatáskörébe 
tartoznak: kórházi ügyek, közegészség és 
köztisztaság körébe tartozó ügyek.

Itt emlitjük meg, hogy a régi járásból 13 
járást létesitettek. — 5 város helyett 6 vá
rost. Városok: Déva megyeszékhely. Petro- 
zsény, Hátszeg, Vajdahunyad, Szászváros és 
Brád.

Szent Antal este.
A helybeli róm. hath. hívek ez évben is a 

szokásos módon tartják meg a Szent Antal tisz
teletére rendezett estéiket. Az első ilyen este 
f. hó 23-án a „Transsyilvania* nagyter
mében folyt le, amikor is a szentév megnyitá
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sát és a Rómában rendezett missziós kiállí
tást magyarázó előadás kiséretében vetített 
szines képekben mutatta be dr. Lestyán Jó
zsef gyulafehérvári theologiai tanár. A hely
beli róm. katholikusok és gör. katholikuso- 
kón kivül számos más felekezetű jelent meg 
ez estén, úgy, hogy sokan — a túlzsúfoltság 
miatt nem kapván helyet — lemaradtak az 
előadásról.

P. Szakács Előd helybeli zárdafőnök rövid, 
de szivekhez szóló bevezető beszéde után dr. 
Lestyán József theologiai tanár tartotta meg 
előadását. Ismertetve a szentévek jelentősé
gét, vetített szines képekben mutatta be az 
1925-ik szentév megnyitását s az ezzel kap
csolatban rendezett missziós kiállítás leg
szebb és legérdekesebb csoportjait. Az óriási 
számban megjelent közönség mindvégig a 
legnagyobb figyelemmel kisérte az előadást 
s a bemutatott képeket. Dr. Lestyán theolo
giai tanár előadása iránt széles rétegekben 
megnyilvánult érdeklődés nem bizonyult hiába
valónak, mert a bemutatott képek s azok ma
gyarázatai nem csak érdekesek, hanem lélek
emelők is voltak. A szentévet megnyitó pápa 
őszentsége és környezetének élethü képei 
nagy hatást keltettek, úgyszintén a missziós 
kiállítás számos és jelentős részleteinek be
mutatása is maradandó emléket hagyott az 
agyakban, szivekben. A világ katholicizmusá- 
nak az összes népeket átfogni tudó ereje, a 
missziós társulatok és misszionáriusok jelen
tősége és a nehéz, sok és nagy áldozatot kö
vetelő munkássága tárult elénk ez estén, mi
kor is mindenki érezte, hogy van valami, ami 
minket embereket összefűz, összeköt, felemel, 
tudnivágyóvá, becsületessé, emberszeretővé, 
jobbá, nemesebbé tehet és tesz és ez a Krisz
tus vallása, akinek igaz és szent tanait a 
kultúrálatlan vad népek közé azok a mártír 
halált szenvedett misszionáriusok plántálták 
el, akiknek nehéz munkáját, elszánt áldozat
készségét szines képekben is volt alkalmunk 
látni.

A két részletben bemutatott képek és az 
ügyes és érdekes előadás mély benyomást 
gyakoroltak a jelenlevőkre, akik dr. Lestyán 
theologiai tanár értékes fáradozását az elis
merés viharos tapsával jutalmazták.

A mssziós társulat helybeli csoportjának 
elnöke, dr. Balogh Jánosné polg. isk. igaz
gatónő úgy a Szent Antal estén, mint ezen 
kedves emlékű előadás sikere érdekében mint 
mindig, most is fáradtságot nem ismerő 
buzgó munkásságot fejt és fejtett ki.

San-Toy.

A „XorttnH“ első száma.
Dienes László szerkesztésében uj, nagy havi 

szemle jelent meg Kolozsvárott „Korunk" 
cimmel. A nagy ^gondossággal előkészitett 
első szám teljesen megfelel a hozzáfűzött nagy 
várakozásnak, amellyel néhány hónap óta a 
kultúra iránt érzékeny közönség a szemle elő
készítő munkálatait figyelte.

Az uj szemle első száma, a bejelentett cél
nak megfelelően, változatos tartalomban meg
nyilatkozó egységes világnézeti irányt mutat. 
Dienes László Beköszöntőjében szélesen meg
alapozott világnézeti programmot ad, amely 
abban csúcsosodik ki, hogy korunk mindent 
reiativizáló hajlandósága, amely kultúránkat 
aláásta és elvezetett Spengler kulturpesszi- 
mizmusához, magának e pesszimizmusnak is 
elveszi szilárd bázisát s megadja lehetőségét 
egy optimista uj világvárásnak. Ennek a ra
cionálisan is jól megalapozható optimizmus
nak jegyében inditja útjára az uj szemlét, 
amelynek feladatát nem régi vagy uj dogmák 

hirdetésében, hanem a mai ember lelkének 
az uj kulturszintézisre való előkészítésében 
látja. A szeretet és egy boldog emberiség le
hetőségében való kiirthatatlan emberi hitet 
hirdeti a legmagasabb mUvészi formában. 
Dosztojevszki egy kevésbé ismert és magyar 
nyelven eddig meg nem jelent elbeszélése, 
Egy nevetséges ember álma, amely a nagy 
orosz világnézetét talán jobban összesUritve 
juttatja kifejezésre, mint a „Félkegyelmű", 
vagy a „Karamazof testvérek".

Czakó Ambró, a vallásbölcseleti kérdések 
egyik legnevezetesebb magyar kutatója, a Ke
reszténység és modern élet sokat vitatott vi
szonyát fejtegeti, azzal a konklúzióval, hogy 
az igazi kereszténységnek, ami a lelkekben él, 
nem ártottak és nem árthatnak a pozitív tu
dományok eredményei, mivel ezek csak a dog
mákkal s nem pedig a kereszténység szel
lemi tartalmával vannak ellentmondásban. 
Elekes Miklós dr. a Freud féle pszichoanalí
zis módszerét alkalmazza korunk betegségé
nek diagnosztizálására s megállapítja, hogy 
korunk neurótikus, lelki regressziót mutat, 
amelyben az emberiség elnyomott tudattalanja 
üli diadalát az erőszak divatos istenitésében. 
Beder Sándor Középeurópa gazdasági prob
lémáját, a dunai konföderáció újból felmerült 
tervét s megvalósításának akadályait ismerteti 
s nemzetközi gazdasági egyezményeket java
sol az utódállamok gazdasági anarchiájának 
megszüntetésére. Hamburg József a cioniz
mus világnézeti jelentőségét vizsgálja az em
beriség általános szempontjából s kimutatja, 
hogy a cionizmus nem egyedül a zsidóság 
problémája. Jurnowsky Sándor a parlament 
elé beterjesztett uj román választójogi javas
latot vizsgálja a proporcionálitás elvének al
kalmazása tekintetében s arra az eredményre 
jut, hogy a javaslat nem jelent haladást az 
arányos képviselet felé.

Ezek a „Korunk" első számának nagyobb 
tanulmányai. Emellett a Kulturkrónika rovat 
az elmúlt hónap érdekes és jellemző kultur- 
eseményeit tűzi vizsgáló tűre, a Szemle ro
vat pedig a könyvpiac és folyóirat-irodalom 
világnézetileg érdekes újdonságait ismerteti. 
Ezek között a legérdekesebbek és valóság
gal kisebb tanulmányszámba jöhetnek : Jászi 
Oszkár érdekes cikkének ismertetése, amelyet 
a szlovenszkói uj Lourdes keletkezésének tö
meglélektani és politikai okairól irt, Luna- 
csarszky tanulmánynak érdekes részletei Uj- 
Oroszország kultúrájáról és művészetéről, Beer 
szociálizmus története, Oppenheimer cikke a 
„Bünbeesett államról" Hans Überschaar ta
nulmánya a japán kultúráról viszonyaiban az 
orosz szovjetekhez, Ohasama könyve a Zeniz
musról, Hackmann könyve a kinai buddhiz
musról, stb.

A nagyon szép kiállítású, 80 oldalas szám 
bolti ára 80 leu lesz, előfizetésben 60 leu. A 
„Korunk" előfizetési ára félévre 360 leu. Elő
fizetni lehet a szerkesztő eimén (dr. Dienes 
László, Cluj, Strada Régala 47 )

Újoncok sorozása.
Vármegyénkben is már március 1-én meg

kezdődik az újoncok sorozása. Járásunkban 
Kudzsiron és Szászvároson fog működni a 
sorozó bizottság.

Kudzsiron: május 18-án a kudzsiri kör
jegyzőségben levő újoncok, május 19 én a 
romoszhelyi és felkenyéri, május 20-án az 
alkenyéri, vajdeji és balomiri jegyzőséghez 
tartozó községek újoncait sorozzák.

Szászvároson: május 21-én Szászváros vá
ros, május 22-én a nagydenki, május 23-án 
a romoszi, alsóvárosvizi, május 24-én a kasz

tói és lozsádi, május 25-én a tordosi, ben- 
cenci és herényi jegyzőségek falvait sorozzák. 
A hadköteles újoncok szülei, hozzátartozói 
gondoskodjanak arról, hogy a sorozási na
pokban pontosan jelenjenek meg az ifjak, 
mert az elmaradás nem elfogadható igazolása 
szigorú büntetést von maga után. A kifüg
gesztett hivatalos hirdetmény bő tájékozást 
nyújt az érdekelteknek.

Országos Almanach 1926. évre.
Közérdekű és kulturális mü kerül ki a kö

zeli hetekben a kolozsvári sajtó alól, mely
nek célja, hogy gyors kapcsolatot teremtsen 
nemcsak Erdély—Bánát, hanam az utódálla
mok kereskedelmi és ipari életében is. Az 
Almanach két részből áll. Az első részben 
Erdély—Bánát iparvállalatainak, kereskedelmi 
társaságainak, bankok, gyárak betűrendes, 
helységenként különválasztott, telefonszámmal 
ellátott román—magyar névsora van. Több 
mint 300 helység 60,000 cimmel szerepel, 
román, magyar, német, francia tartalomjegy
zékkel. Bezáróul mindazok részére, akik nem 
ismerik a helységek román elnevezését, egy 
magyar—román helységnévmutatő szolgál.

A második részben novellák, versek, jele
netek, kis színmüvek vannak csoportosítva 
100 elismert magyar iró tollából. Ezen vá
logatott szépirók gárdájában találjuk: Molnár 
Ferenc, Heltai, Szini, Bársony, Karinthy, Szo- 
maházy, Kosztolányi, Szép Ernő, Pékár, Pa- 
kocs, Babits, Bródy László, Bíró, Szávay, 
Tormay Cecil, Pálffiné Gulácsi Irén, Kosáriné 
Réz Lola, Sz. Rusz Rózsika, R. Berde Má
ria, Erdős Renée, Várnay Zseni, Ruth Klára, 
Kiss Ida, Szabó Mária, W. Földes Anna, 
Reismann Irma, Szombati-Szabó, Nyirő. Wal- 
ter, Nagy Dániel, dr. Dénes, Finta Sándor, 
Tamási Áron, dr. Mikó, dr. Bisztray, dr. Asz- 
lányi, dr. Borsody, dr. Szenteleki, Nikode- 
musz, Farczády Sándor neveit. Ezen felso
rolt és hasonló kvalitású magyar irók neve
ikkel garantálják az Almanach kulturális ré
szének nívós és tartalmas voltát, melyet bát
ran adhatunk úgy a serdülő ifjúság, mint az 
értékes szépirodalmat kedvelő nagyközönség 
kezébe.

A kettős értékkel biró könyv, mely bank, 
kereskedelmi és ipari ügyek lebonyolításá
nál nélkülözhetetlen segédeszköz, előfizetési 
ára 500 leu. A rendelések az alanti címre 
március 15-ig leszek elfogadva. A könyv 
árusítva nem lesz, csupán előfizetőknek szál
lítjuk április havában portómenlesen.

Az „Országos Almanach" szerkesztősége 
Cluj, Str. Reg. 83. inf. No. 2.

Sors.
Furcsa az élte a szegénynek, 
Akár egy tragikus regénynek. 
Hányavetett a sorsa néki 
És senki, senki meg nem érti.

Dolgozik, küzd, napestig fárad, 
Útjában csak gond, csak bú támad.
Csalódással, meggörnyedt vállal
Megy keresztül egy élten által.

És hogyha üt a végórája,
Nem akad aki megsajnálja.
Búcsút mond a zajos világnak 
És megadással helyt ad másnak.

László B. Jenő.

— Inspekciót e héten (március 1. reg
gel 6 órától március 8. reggel 6 óráig) a 
Vlad-féle gyógyszertár tart. Éjjeli csengő mű
ködik.
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NAPI HÍREK.
— Uj ügyvéd. Dr. Fenichel József, aki 

hosszú ideig dr. Laufer Árpád dévai ügyvéd 

irodájában bojtárkodott, a napokban Kolozs
váron sikerrel letette az ügyvédi vizsgát. Az 
uj ügyvéd valószínűleg Kolozsváron fog iro
dát nyitni.

— Értesítés. A ref. istentisztelet febr. 28-án, 
vasárnap már újból a kolleg. díszteremben 
lesz. A vallásos-estély is, ha a világítás kér
dése megoldható, ellenben ez a konviktus- 
ban marad. Bodor János lelkész a maga ne
vében is kéri a híveknek úgy a délelőtti 
istentiszteleten, mint az estélyen teljes 
számmal való megjelenését.

— A református egyház — női bizott
sága által — február hó 28-ikán este 6 óra
kor rendezi V-dik vallásos összejövetelét a 
következő sorrenddel: 1. Imát mond Ger
gely Ferenc lelkész. 2. 263 ik éneket énekli 
a gyülekezet. 3. Szaval három iskolás kis
leány. 4. Felolvas: „Napról-napra“ Réthy 
István. 5. Énekel a dalkar. 6. Szaval Fülöp 
Vilma. 7. Énekelnek az iskolás leánykák. 8. 
Felolvas tanulói emlékeiből Bodor János lel
kész. 9. 268-ik éneket énekli a gyülekezet. 
Önkéntes adományok: a szegények javára.

— A dévai Kereskedelmi és Iparka
mara rendkivüli közgyűlése. A dévai ke
reskedelmi és iparkamara f. évi március hó 
6 án, határozatképtelenség esetén 7-én Déván 
a kamara helyiségében rendkivüli közgyűlést 
tart, amelyre az elnökség ezúton is meghivja 
Hunyad- és Alsofehérmegyéből mindazon ke
reskedőket és iparosokat, akik a végleges lis
tában fel vannak véve. A rendkivüli közgyű
lés tárgyai: 1. cenzorválasztás, 2. közigazga
tási tanácsosok megválasztása és pedig a ke
reskedelmi osztály IV. kategóriájába 1 tag, az 
iparos osztály VIII. kategóriájába 2 tag, a IX. 
kategóriájába 1 tag és a XI. kategóriába 1 
tag megválasztása. Az egyes kategóriákra vo
natkozó választások kizárólag azon kereske
dők és iparosok által történik, akik ezen ka
tegóriákba tartoznak. Mindenki csak azon ka
tegória részére lesz megválasztva, amelyben 
van. A választás csak egy napig tart. Min
den egyes választó a szavazás alkalmával 
szavazó igazolványt köteles az elnöknek be
mutatni.

— A város költségvetése megérkezett. 
Szászváros város 1926. évre szóló költség
vetését jóváhagyás végett még a múlt év vé
gén terjesztették fel a minisztériumba. A na
pokban érkezett vissza kisebb-nagyobb mó
dosításokkal. Herlea polgármester a költség
vetés most készülő másolataiból egy példányt 
ismertetés végett lapunknak is rendelkezésére 
fog bocsátani.

— Esküvő. Ábrahám Mór csikszeredai ke
reskedő március hó 2-ikán tartja esküvőjét 
Kaufmann Irma urleánnyal Szászvároson.

— Az algyógyi szanatóriumhoz vezető 
ut Máhler melletti hidját elvitte a meg
áradt patak vize. A patak medrén át folyik a 
közlekedés. Kérdjük, mikor lesz a vármegye 
abban a helyzetben, hogy ezt a fontos hidat 
újra felépitse ? 1 Az algyógyi tüdőbajosokat 
gondozó szanatóriumban, — amely régebben 
csak a vasgyárak embereit gyógyította, — je
lenleg 104 beteg áll kezelés alatt s igy a hid 
kérdése mielőbb megoldandó feladat. Itt em
lítjük meg, hogy a szanatórium vezetősége a 
betegek szórakoztatására mozit fog létesíteni, 
melynek költségeit gyűjtés utján teremti elő. 
A nemes célra Szászvárosról is már számosán 
adakoztak. Adományokat bárkitől szívesen fo
gad és nyilvánosan nyugtáz a szanatórium 
vezetősége.

ERZSÉBET MOZI 
a „TRANSSYLVANIA“-ban. 

Ma vasárnap, febr. hó 28-án 
délután és este 8^ órakor 

A legkiválóbb Dorian-fllm újdonság: 
D jött-ment asszony 
Gyönyörű látványos társadalmi dráma

6 felvonásban. Főszereplők:

Korda Mdria b Somlay Arthur
Ezenkívül:

Szeget szeggel
Párbaj^kétgasszony között 6 felv.-ban. 

A főszerepben:
Nita Naldi és Konrad Nagel.

— Hamis dollárok Romániában. A „Te
mesvári Hírlap“ irja: A bukaresti amerikai 
szövetség utasítást kapott az amerikai pénz
ügyi hatóságoktól, hogy lépjenek összekötte
tésbe a román hatóságokkal, miután biztos 
értesüléseik vannak arra nézve, hogy Ro
mániában hamis dollárok kerültek forgalomba. 
Az amerikai követség megtette az intézke
dést, hogy a hamis bankjegyek terjesztőit mi
hamarabb leleplezzék. Dúca külügyminiszter 
átiratot küldött Newyorkba, amelyben bizto
sítja az amerikai pénzügyi hatóságokat, hogy 
a román hatóságok az ügyben a legnagyobb 
szigorral fogják a nyomozást vezetni.

— Az árvízkárok kifizetése Hunyad- 
megyében. Az árviz által okozott károk rész
beni megtérítése a kormány Hunyadmegye 
részére 800.000 leüt adott. Ezen összeg mi
kénti felosztását illetőleg a közeljövőben egy 
bizottság fog alakulni.

— A dévai reformátusok szinielőadása. 
F. hó 13-án este tartották a dévai reformátu
sok szinielőadásukat a városi színházban, 
amely alkalommal Blaha Lujza emlékezetére, 
Csiky Gergely 3 felv. vigjátéka a „Nagymama“ 
került előadásra. Az előadás, amelyet zsúfo
lásig telt ház nézett végig, egyike volt a leg
sikerültebb műkedvelői előadásoknak. A sze
replők egytől-egyig elsőrangú játékot produ
káltak s méltán megérdemelték azt a sok és 
lelkes tapsot, amellyel a publikum elhalmozta 
őket. Az előadást Göllner Károly ny. főreál
iskolai igazgató Blaha Lujzáról megemlékező 
szép és tartalmas konferánsza vezette be, 
amelyet a közönség mindvégig élvezettel és 
figyelemmel hallgatott. Előadás után a Ka
szinóban társas összejövetel volt, amely ritka 
jó hangulatban reggelig tartott.

— Újból drágulnak a külföldi távira
tok. Bukarestből jelentik: A bennünket kö
zelebbről érdeklő országokba a következő
képpen állapították meg egy1 távirati szó diját: 
Magyarország 8.10 leu, Ausztria 11.25 leu, 
Csehszlovákia 8.10 leu, Lengyelország, Ju
goszlávia 8.10 leu, Bulgária 6.75 leu, Né
metország 11.25 leu. Franciaország 14.40 leu.

— A jőizlés nevében! A háború utáni 
jelen napjainkban gyakran látjuk, tapasztaljuk, 
hogy nemcsak az erkölcsök durvultak el, ha
nem a társas érintkezés mikéntje, hogyanja 
is megváltozott. Vannak „urak“, akik étter
mekben, kávéházakban feltett kalappal ülnek, 
tulhangosan társalognak s úgy viselkednek, 

hogy a jóizlés és neveltség fellázad ellene. 
Ezeknek az „urak“-nak melegen figyelmébe 
ajánljuk a minden nyelven megjelent „Mi illik, 
mi nem illik“ c. hasznos kis könyvet, amely 
arra is megtanítja a mai nemzedéket, hogy 
báltermekben nem illik dohányozni sem pe
dig ujjal kotorászni az orrlikakban. A pök- 
hendiség, a szemtelen tolakodás, a kornak és 
tekintélynek semmibevevése, nőkkel, aggokkal 
szemben való udvariatlanság senkinek sem 
válhatik diszére. Vannak emberek, akik azt 
hiszik, hogy pénzük, vagyonuk révén mindent 
megengedhetnek maguknak, még azt is, hogy 
a jóizlést, a müveit emberek társaságát jel
lemző finom modort felrúgják. A pénz, a va
gyon „urat“ csinálhatott az ilyenekből, de 
„úriembert“ nem. Nézzünk csak jól körül s 
mindenütt reábukkanunk ezekre a „jólnevel- 
tekre“.

— A dévai zsidó cserkészek kézimunka
kiállítása a legnagyobb erkölcsi és anyagi 
sikerrel zárult. A három napig tartó kiállítás 
bizonyságot tett arról, hogy a szervezett zsidó 
ifjúság milyen szép eredményeket tud felmu
tatni. A tárgyak közül kiváltak: Rokoko-baba, 
két filéteritő, gobelin képek, divány-párnák, 
perzsa szőnyeg, faragott képrámák, asztalos- 
és bőrmunkák stb. A kiállítás előkészítése az 
agilis Blum Fridának, a leány cserkészek pa
rancsnokának érdeme.

— Álarcosbál. A dévai római katholikus 

egyházközség f. hó 14-én vasárnap este nagy 
álarcos bált rendezett a Fehér-Kereszt összes 
helyiségeiben. Az álarcos estély úgy anyagi
lag, mint erkölcsileg fényesen sikerült, részt- 
vett azon Déva egész társadalma faji, nem
zeti és vallási különbség nélkül, úgy, hogy 
a Fehér-Kereszt helyiségei zsúfolásig el vol
tak foglalva.

— Színházi hirek. A Szászvároson is jól 
ismert Gáspár Jenő színigazgató jól szerve
zett társulatával jelenleg Gyergyószentmikló- 
son játszik. A társulat tagjai között Felhő 
Ervin, Csóka József mint régi ismerőseink 
szerepelnek.

— Mi lesz az 1919. óta nem fizetett 
kaszárnyabérrel?! A város a katonai kincs
tártól már 1919. óta nem kapott lakbért a 
kaszárnyák után. Az uj törvény szerint a vá
ros mielőtt perelne, a közigazgatási tanács
hoz, mint békéltető bizottsághoz terjeszti fél 
követelését. Érthető kíváncsisággal várjuk ez 

ügyben a döntést, mert bizony a város meg
oldandó feladataihoz „pénz“ kell.

— Kamarazene-estély. A helybeli „Lie
dertafel“ az erdélyi „Baussnern“-ünnepély ke
retében f. év márc. 6-án a „Transsylvania“ 
nagytermében nagyobb szabású kamarazene
estélyt rendez. Közreműködnek: Baussnern 
Waldemár zeneszerzőn kivül Griffel Ede hang
versenymester, Schopf Mihály, dr. Burmaz 
Rankó, Ulbrich József a nagyszebeni kamara
zeneegyesület tagjai. Kezdete este pontosan 
fél 9 órakor, mikor is az ajtókat bezárják. 
Amidőn a közönség figyelmét felhivjuk eme 
igazi művészi értékkel biró zenei eseményre, 
kérjük, hogy saját érdekében is pontosan je
lenjék meg az estélyen. A plakátokon hirde
tett műsor minden száma Baussnern zene
költő szerzeménye.

— Egy spanyol őrnagy átrepülte a déli 
Atlanti Óceánt. Franco spanyol őrnagynak 
az egész világ érdeklődése által kisért vállal
kozását siker koronázta. Átrepülte gépével a 
déli Atlanti Óceánt s ez a merész elérhetet
lennek mondott terv valóság lett. Az őrnagy 
a 10.000 km. utat, amelyet a hajók 15 nap 
alatt tesznek meg, nem egész négy nap alatt 
tette meg.
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— Szent Antal este f. hó 2-án (kedden) 
este 8 órakor lesz a Magyar Kaszinó nagyter
mében. Rendezi a leányklub.

— Uj erdőörök. Az elbocsátás folytán 
megüresedett két városi erdőőri állásra Cipán 
György és Romosán Simion helybeli lakosok 
választattak meg, akik folyó év március 1-én 
lépnek hivatalukba.

— Gőzfürdő hölgyeknek március 4-én 
csütörtökön délután.

— Gőz- és kádfürdő. A kádfürdő min
den csütörtök, péntek, szombaton egész nap 
és vasárnap délelőtt, a gőzfürdő urak részére 
minden szombaton délután van nyitva. Príma 
masseur és tyukszemvágó.

— Apamén állomás — Szászvároson. 
A megyei állattenyésztési alapból Szászváro
son a bikaistállónál apamén állomást létesí
tettek. A hágatási dijak később fognak meg- 
állaplttatni. Elhanyagolt lótenyésztésünk ezzel 
egy kis lendületet fog venni.

— A zsírnak való szalonna árát Szász
városon kgként 56 leuban állapította meg a 
hatóság.

Eladó ház. (Orá^tie, Gyár-u.) Ház, 
csűr, istálló, kert, nyárikonyha stb. 
Értekezhetni Rápolthy Béla termény
kereskedővel, Orá§tie, Főtér 30. sz. 

124 3—3

Szolid, polgári vendéglőmbe 
egy ügyes és értelmes felszolgáló nőt 
keresek, aki családtagként lesz ke
zelve. Bővebbet Stephani János ven
déglősnél Orá§tie. 126 3-3

Értesítés! 1282-3

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 
közönséget, hogy Kasztói-utca 4. szám 
alatti üzletemben kitűnő minőségű lisz
tet, úgy gőzmalmit mint vizimalmit, 
valamint tengerit, tengerilisztet, korpát 
és fűszert a legelőnyösebb árban lehet 
beszerezni.

Egyben a nagyérdemű közönség szi- « 
vés pártfogását kérve, vagyok kiváló ? 
tisztelettel: ifj. Kniesl Fülöp.

r
Abrahám Manónál

Főtér 13 sz. alatt kitűnő minőségű 
lisztet, úgy vizimalmit, mint gőz
malmit, valamint tengerit, tengeri
lisztet, korpát, a legelőnyösebben 

vásárolhat. 98 9—

Eladó ház. Szászvároson, Kasztói- 
utca 23. sz. alatti ház szabad kézből 
eladó. Bővebbet ugyanott. 134 1-3

Parkettes 4 szobás urilakás 
mellékhelyiségekkel április hó 1-től 
kiadó.
nyomda Rt. papiríizletében.

Cim a Szászvárosi Könyv-
132 1-2

Publicațiune.
Se aduce la cunoștința publică, că în ziua 

de 1 April a. c., ora 10, se va ține la Corpul 
7 Armată, Serviciul Constr. și Dom. Milit. în 
Sibiiu și la Comandamentele garnizoanelor:1 
Cisnădie, Sebeșulsăsesc, Mediaș, Orăștie, 
Deva, Arad, Lugoj, Timișoara și Oravița, o 
licitație publică cu oferte închise, pentru dă- 
rea în antreprisă a diferitelor lucrări de re
parații, ce sunt necesare a se executa la clă
dirile casărmilor din acele garnizoane.

Informațiuni detailate privitoare lucrurilor 
ce sunt de executat, pentru depunerea garan
ției, redactarea ofertei, se pot primi delà Cor
pul 7 Armată, Serv. Constr. și Dom. Milit. 
pentru toate garnizoanele în toate zilele și 
orele de lucru, iar în celelalte garnizoane, 
numai pentru casărmile din acea localitate.

Atât la Corp. 7 Armată Serv. Constr. și 
Dom. Milit. cât și în celelalte garnizoane, 
vor fi la dispoziția amatorilor și caetul de 
sarcine partea I-a și partea Il-a, aplicabile 
la toate lucrările de construcție ale armatei.

Șeful Serviciului Construcțiilor și Domenii
lor militare. Colonel s. s. Justei.

• A legjobb, legdivatosabb,
| kitűnő minőségű

i női-, férfi- is gyermeK-,
strapa- és luxus-

• 123 3-5

»

cipők
állandóan kaphatók

Í HeînrichJStreit utóda I nál, Orăștie, Vásár-utca.
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— Szervusz öcsém I Hová oly sietve ? *
— Megyek a Szőllősy-féle üvegkeres- ? 

kedésbe toalette-tükröt vásárolni.
— Minek az, hisz’ amióta a hires '

Schmoll paszta- | 
(cipőkrém) val fényesítem lábbelimet, £ 
azóta cipőm fölé hajolva borotválkozom S 
s nyakkendőm félrecsusszanását is abból 
állapítom meg. — A közkedvelt

Schmoll paszta 
helyben is minden bőr- és füszerkeres- 

kedésben kapható, i is 5—6

— Szervusz fKII

• <

I

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 14 év óta fennálló s a 
megye minden részébe járó

y

Szászváros és Vidéke“-t i
Előfizetési ára: egész évre 160, félévre 80, 
negyed évre 40 leu. Hirdetései olcsók!

Nyilvános köszönet.
Amidőn Petro^eniben üzletemet megszün

tetem, nem mulaszthatom el, hogy meg ne kö
szönjem nagyrabecsült vevőimnek és mindazok
nak, kik üzletileg támogattak, szives pártfogásukat.

Én március hó 1-én Timi^oarán, Józsefváros, 
Scudier-tér 7. szám alatt egy modern kész 
férfi-ruha üzletet nyitok és megtartom 
az eddigi uri-szabóságomat, ennélfogva kérem 
nagyrabecsült vevőimet és ismerőseimet, hogy 
uj vállalatomban is támogatni szíveskedjenek.

Tisztelettel :

V

97 9—

Lőwy Sándor
Nyomatott a Szász’Irosi Könyvnyomda RSszvínytássa^q óvóimé tóján


