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

II. Rákóczi Ferenc
nemesek a magyar nép történetének egyik 
legnemesebb alakja, hanem az egyetemes 
történelemben is megbecsült nevet vívott ki 
magának. Születésének 250 éves évfordulója 
alkalmával széles e világon, ahol magyar szív 
dobog, mindenütt megemlékeznek róla, illő 
tehát, hogy mi is szenteljünk pár sort az ő 
fenköit személyének.

Minden nép történelmében vannak kiváló 
személyek, akiknek emléke az utódok lelké
ben csodálatot ébreszt, élettevékenysége, jel
leme követésre buzdit. Egy Washington neve 
minden amerikai szivet megdobogtat, Napó
leon említésére nincs francia, akiben ne lán
golna a gloir, a tüneményes francia dicsőség 
gondolata, egy Mihai-Viteazul, egy Avram 
láncú minden románnak a múlt dicsőségét, 
a történelmi nagyságot jelenti. S ha ez igy 
van, akkor a magyar népnek nem köteles
sége-e néha-néha azokra is gondolni, akik 
nevének hirt és a népek történetében mara
dandó emléket szereztek.

Két évszázad távlatában Erdély népe, a ma
gyar úgy mint a román visszagondol arra a 
korszakra, amelyben a független erdélyi feje
delemség megszűnik és helyette az osztrák 
uralom jön minden terhével együtt. 1690-ben 
szomorú napok virradnak a magyar népre az 
akkori Magyarország területén, de az osztrák 
kizsákmányoló politika a román népen is 
éreztette hatalmát, a törökök kiűzése és a 
független erdélyi fejedelemség megszüntetése 
után az országot meghóditott területnek te
kinti s mint ilyent annyira sanyargatja, hogy 
a német nevelésű, német hercegi családba 
házasodott, de erős magyar érzésű Rákóczi 
kénytelen ellene fegyveres erővel fellépni.

Az 1703-ban kibontott zászló alá egy aka
rattal sorakoznak magyarok, románok, ruthé- 
nok, hogy megvédjék megtámadott szabad
ságukat és vallásukat. Mert az osztrák poli
tika a népet nemcsak anyagilag akarta tönkre 
tenni, hanem a protestánsokat és a gör. kel. 
románokat vallási tekintetben is zaklatta. Nos, 
a katholikus Rákóczi a más valiásuak sza
badságáért is fegyvert fogott! Kuruc seregé
ben egymás mellett harcoltak a különböző 
nyelvű népek e közös ellenség ellen, példa
adásul szolgálva a késő utódoknak is.

Nem e lapra tartozik a 8 évig tartó har
cok leirása, de különleges ható erők ered
ményének kell tekintenünk, hogy a százados 
harcokban kimerült nép ily hosszú ideig ellen 
tudott állani a hatalmas osztrák hadseregnek. 
Rákóczi nevének személyes varázsa, az esz
mei igazság, amelyért harcolt s nem utolsó 
helyen az a páratlan anyagi áldozat, amelyet 
meghozott vállalkozásának sikere érdekében, 
mind tényezői voltak a szabadságharcnak. 
Rákóczi nevéhez nem tapad semmi szenny
nek a foltja, óriási vagyonát feláldozta, hogy 
népe boldog lehessen, ő maga inkább az 
önkéntes számkivetés keserű kenyerét vá
lasztotta.

A kurucok csillagának letűnése után Fran
ciaországban élt mint a király megbecsült 
vendége, nemes lelki tulajdonságai sok ba
rátot szereztek neki. Még ellenségei sem tud
nak semmi olyant mondani róla, amely em
beri kiválóságát kisebbíteni tudná. Francia
országi tartózkodása a vagyonától megfosztott 
utolsó erdélyi fejedelemnek sok költségébe 
került, azért néhány hivével, közöttük a szé
kelyeknek oly kedves emlékű Zágoni Mikes 
Kelemennel Törökországba ment. Itt élte le 
életét nemes egyszerűségben, buzgó vallásos
ságban. Hűséges társai mind kidőltek mel
lőle, csak Mikes maradt meg, aki oly szép 
emléket emel „Törökországi leveleidben any- 
nyira szeretett öreg fejedelmének. 1735. áp
rilis 8-án, nagypénteken halt meg. Hamvai 
jelenleg a kassai székesegyházban nyugszanak.

1676. március 27-ike az ő személyében 
nagyrahivatott embert adott nemzetének s hogy 
politikai céljait el nem érhette, a történelem 
itélőszéke régen igazságot szolgáltatott neki. 
Jellemének tisztasága, feddhetetlen becsüle
tessége, szándékainak őszintesége minden idők 
történetolvasójában a nagyrabecsülés és hálás 
megemlékezés érzését fogja kelteni. Mf.

Megjelent a „KORUNK“ harmadik száma
Hogy van Erdélynek komoly magyar olva

sóközönsége, annak bizonyitéka a „Korunk** 
szinte páratlanul álló sikere. Egy európai ní
vón álló revue, amely elég olvasóra talál itt 
nálunk Erdélyben, hogy fenn tudja tartani 
magát. Ki hitte volna! Jobban állunk kultú
rában, mint sem gondoltuk. Igenis vannak 
komoly olvasóink s vannak komoly, képzett 
íróink. Csak tudni kell összehozni őket. Die
nes László nagy érdeme, hogy ennek meg
találta módját egy oly szerencsés kézzel meg
fogott irodalmi vállalkozásban, amely egy csa
pással nemcsak igazolta létjogosultságát, de 
valósággal revelálta önmagának a kultúráért 
lelkesedő Erdélyt.

Végre van egy folyóiratunk, amelyről irva, 
nem kell panaszkodnunk a közönségre s nem 
kell pártolásért esedeznünk a szent irodalom 
nevében. A „Korunk* minden újabb száma 
a legjobb propagandája. Elég röviden felso
rolni a gazdag s változatos szemle tartalmát, 
amelynek minden uj száma egészen más, mint 
az előbbiek. Minden újabb szám uj neveket 
és uj szempontokat hoz. A most megjelent 
áprilisi szám élén a nagy orosz kulturfilozó- 
fusnak, Bordjajovnak tanulmányát kapjuk a 
jelenkor kultúra válságáról. Az originális né
zőpontú író korunkat a renaissance befeje
ződésének tartja. Az újkor történelme, amely 
a renaissance-szal kezdődött, befejeződésé
hez közeledik. A humanizmus korának vége 
az, amit ma átélünk. Sinkó Ervin szép ta
nulmánya Dosztojevszki mélyebb megértésé
hez járul értékes adatokkal. Dosztojevszki 
nagy tettét abban látja, hogy a keresztény
séget mint vallást tudta esztétikusként élni és 
ujraalkotni. Bálint László a psihoarolizis ered

ményeit alkalmazva a társadalmi jelenségekre, 
korunk gazdasági krízisét abban látja, hogy 
a társadalmi tudatalattiba lenyomott feudális 
maradványok megakadályozzák a kapitaliz
mus teljes kifejlődését s egy tökéletlen kom- 
promimumos alakulatot hoznak létre, egy feu
dális kapitálizmust. A tudatalatti lelki életre 
éles világosságot vető érdekes uj eredmé
nyekről számol be Neufeld Béla, aki Pötzl 
prágai tanár agyfiziologiai kutatásait ismerteti. 
Pötzl kísérletei pontosan igazolják, hogy van 
tudatalatti észrevevés, amely később álom
életünkben jut kifejezésre. Szervezetünk min
dent apercipial, de a tudatos észrevevés an
nak csak egyik módja s a tudatos képrőli 
tartalom csak egy kis sávja az észrevételek 
egyetemeinek. A kürülfogó mindenségnek csak 
egy piciny töredéke tükröződik vissza tuda
tunkban a napjegy rostáló vetítésein keresz
tül. Fábry Zoltán egy költői lendületű szép 
írásban a Wilde-problémának érezteti meg 
nagy emberi mélységeit, amikor a költői ala
kítás és az életvállalás közti szakadékot fedi 
fel Wilde életében. Nem elég a csak iroda
lom. Több, kell, lényeg, élet, emtoer^Saiamon • 
László az Individualista • kultúrában magadra 
burjánzott ambíciókban látja korunk vezér
eszméjét, amely dekadencia felé visz bennün
ket Az ambiciók korában élünk, amelynek 
nincsenek ssentjei, csak politikusai, nincsenek 
vezérei, csak diktátorai, nincsenek magaslatai, 
csak repülőgépei, nincsenek erkölcsei, csak 
jogi klauzulái. Dizzy pedig, az „Aranyszamár“ 
bemutatkozik mint tökéletlen kapitálista, aki 
a börze időjárását tökéletesen megérzi s csak
hamar csalhatatlan pénzügyi kapacitás hirébe 
kerül. S a „Rádiópohisi Dadopondent“ hozza 
Dizzy nagyszerű közgazdasági cikkeit, ame
lyek Dizzy enyhén konzervatív világnézetéről 
tanúskodnak.

A Kulturkrónika rovatban az elemek átvál
toztatására vonatkozó legújabb kutatásokat, 
az amerikaiaknak a Golfáramlat szabályozá
sára vonatkozó fantasztikus tervét, Hanek ta
nár psichopathalogikus bűnügyét, Ausztria 
progresszív mozgalmait, Szovjett Oroszország 
forradalmi szinmüvészetének legérdekesebb 
újításait, a szavalókórusokat és a szabadszin- 
padokat. Amerika és Németország nagy film
kultúrájának számszerű adatait ismerteti. A 
Szemle rovatban Moher Károly Makkai Sán
dor regényéről, dr. Lővy Ferenc W. Ottó uj 
könyvéről, Keresztury Sándor a román orto
doxia uj orientációjáról ir, amik mellett még 
egyéb érdekes szemlék teszik változatossá és 
érdekessé a rovatot.

„Korunk“ megrendelhető a Szemle kiadó
hivatalában Cluj—Kolozsvár, Str. Regala 47. 
Előfizetési dija félévre 360 leu, negyedévre 
200 leu.

— Uj román lap — városunkban. „Fră
ția“ cimmel uj Avarescu-párti román lap in
dult meg Szászvároson. A lap igazgatója dr. 
Dragomir Silvius, szerkesztője Bora Valér. A 
„Liebertatea“ nyomdájában nyomják.
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A helybeli eV. franenVerein 
műsoros-estílye.

Szerény kis zöld szinlapok jelentek meg 
az elmúlt héten egy pár utcasarkon, egy pár 
kirakatban, hirdetve, hogy 17-én a helybeli 
szász nőegylet egy 4 felvonásos vígjáték ke
retében akarja megszakitani a szombatnak, e 
polgári kimenő napnak sablonos egyhangú
ságát. A szászság — mint hasonló alkalmak
kor mindig — természetesen egytől-egyig je
len volt s méltó büszkeséggel regisztrálhatta, 
hogy intelligenciája, tudása, fegyelmezettsége 
mükedevelő gárdáját még ilyen nagyobb sza
bású feladat keresztülvitelénél sem hagyta 
cserbe.

Ez a 4 felvonásos vigjáték úgy pergett le, 
mint bármelyik jóklassisu színtársulat pará
dés darabja s úgy volt megjátszva és ren
dezve, hogy nyugodt lélekkel lehetett felfüg
geszteni a nézők részéről a műkedvelőkkel 
szemben rendesen készenlétben tartott jóaka- 
ratu elnézést, s az első szótól a végszóig 
fentartás nélkül csak élvezni lehetett a szónak 
abban a nemes értelmében, mikor a lélek 
elválik mindentől, ami földi s kacag azon, 
amit szépnek és jónak mondanak s gyönyör
ködik, hogy amit szépnek és jónak monda
nak oly kifejezően meg is játszanak.

Sajnáljuk, hogy helyszűke miatt nem mél
tányolhatjuk e helyen is az egyes szereplőket, 
hogy dicsérő szavakkal nem köszönhetjük 
meg nekik ezt az élvezetes estét.

Sajnálattal kell azonban megállapítanunk 
azt a tényt, hogy magyar műkedvelőink nem 
jelentek meg, hogy tudásaikat a látottak mér
legelésével gyarapítsák s főleg, hogy a jó 
rendezésnek s absolut fegyelmezettségnek ilyen 
szép példájából tanuljanak. Boso.

A városi tanács f. hó 22-én d. u. leköz- 
lés végett a következő „Urgent“ hirdetményt 
kézbesítette lapunknak:

Városi tanács, Orăștie.
No. 998—926. adm.

Van szerencsém kérni, hogy szíveskedje
nek lapjukban azonnal közölni, hogy a Szent- 
györgynapra szóló vásárnapi munkaszünet 
miatt a pénteki (ápr. 23-iki) állatvásár ápr. 
24-én szombaton tartatik meg. Ugyancsak a 
máj. 1-re (szombatra) eső hetivásár ápr. 30-án 
(pénteken) tartatik meg.

Orăștie, 22. april 1926.
Consilul orașului O'ăștie.

Pentru primar: (olvashatatlan aláirás) priin- 
notar.

Strófák.
Fut az autó, fut a kocsi, fut a ló 
Manapság még gazdagnak lenni sem jó 
Ezer gond nyomkodja vállát, a leu hull, 
A külföldi valutákra fény borul.
Aki a külföldnek adós, az szorong, 
Álma fölött nyugtalanság s bu borong. 
Lesznek csődök, lesznek bajok mindenütt 
Leu zuhanás sok embernek, hej, befűt. 
Városunkban minden csendes, minden pang, 
Füleinket sűrűn üti siró hang, 
Sir a boltos, az iparos, beámter, 
Sir az ügynök, közvetítő és „siber*, 
Vendéglősök, korcsmárosok is sírnak, 
Mert borivók és sörözők ritkulnak.
Sir a kislány, mert ritkább lett a nóta, 
Nincsen, aki „Sir a kislányt“ húzássá. 
Drágább lett már minden a föld kerekén, 
Helyet kapni sötét sirnak fenekén, 
Doktor, kórház, a patika és „madám“,

Perköltségek, illetékek és a vám, 
Eljegyzés és lakodalom, válóper, 
Nem győzi ezt drága pénzzel az ember.
Fut az autó, fut a kocsi, fut a ló, 
De lehetsz te ezeknél is jobb futó, 
Jövedelmed nem gyarapszik, nő a gond, 
Hogy megélhess, ugrálsz tovább mint bolond. 
Egy lett olcsóbb csupán márma: az élet, 
A tisztesség, az adott szó s becsület. 
Rabló-gyilkos, haramia és tolvaj 
Éltet olt ki, zsebed fossza, jaj, jaj, jajl 
Mindenki sir, panaszkodik kesereg, 
Csak a madár a zöld lombon csicsereg, 
Neki nem kell ruha, cipő és kalap, 
A jó Isten neki mindent ingyen ad: 
Puha fészket, dalos kedvet, napsugár!, 
Kis fiókát s fiókáknak kisbogárt.
Itt a tavasz s nemsokára jön a nyár, 
Reméljük, hogy mindnyájunkra jobb sors vár, 
Lesz jobb kedvünk és sok pénzünk, hitelünk, 
Kis Ámorka és Fortuna lesz velünk.
Rosszra jó jön, ború után süt a nap, 
Ki ma vesztett visszanyeri majd holnap, 
Ezért van az, hogy virul a zöld-asztal, 
Négy kilences, trul kis család, marasztal, 
Kikli-miklin ezért táncol sok ezres, 
Ezért leszel néha sápadt vagy veres, 
Csak a Pali, szegény Pali a vesztes, 
S mig a hápper vihog, nyerit és zsebel, 
A sok Pali, a sok muszka tűnik el. 
Ez is, az is sir-ri, busul, hogy lett „kész“, 
De már másnap kártyát kever minden kéz, 
Elfelejtik, hogy mit érez, aki „schwarc“ 
Szemek égnek, láztól pirul minden arc.
Fut az autó, fut a kocsi, fut a ló, 
Országszerte mindenütt van rádió, 
Csak minálunk, nem találunk masinát, 
Hogy fülünkbe zengjen sok szép áriát 
S ha vacsorád metélt laska s rá dió, 
Ne tagadd, hogy nálunk is van rádió. 
— — — — — — — Addio 1

Huaángh Teofil.

NAPI HÍREK.
— Püspökválasztás. Az erdélyi reformá

tus egyházkerület f. hó 17-én megtartott püs
pökválasztó közgyűlése a dr. Nagy Karoly 
elhalálozásával megüresedett püspöki székbe 
egyhangúlag dr. Makkay Sándor püspökhe
lyettest ültette. A népszerű uj püspök állá
sában való megerősitése után őfelsége kezébe 
fogja letenni az esküt.

— Berivoy István — képviselőjelölt. 
Az Országos Magyar Párt a képviselőválasz
tásokra szervezkedve, sok helyen megejtette 
a jelöléseket. A párt küküllőmegyei tagozata 
Dicsöszentmártonban f. hó 10-én intézőbi
zottsági gyűlést tartott, amelyen a megyei 
képviselői mandátumokra megejtette a jelö
léseket. Képviselővé jelöltettek: dr. Gyárfás 
Elemér, dr. Barabás Béla ügyvéd, dr. Enyedy 
Lajos ügyvéd és Berivoy István megyénk szü
löttje, az Erdélyi Bankszindikátus titkára. — 
Szenátor jelöltek: br. Bornemisza János és 
Eperjessy Béla. — Berivoy István ¡elülteté
séhez mi is szivből gratulálunk, hiszen a ma
gyarság benne, ha bejut a parlamentbe, egy 
agilis és a magyarság érdekeiért sikra szállni 
tudó képviselőt nyer. Vármegyénk, városunk 
magyarsága s mások is szimpátiával veszik 
tudomásul a jelölést.

— Meghívó. A ref. nőegylet választmánya 
április havi női összejövetelét 29-én (csütör
tökön) délután 5—7 óráig tartja a „Trans
sylvania“ éttermében uzsonna mellett. Erre 
az alkalomra minden magyar nő tekintse ma
gát meghivottnak, mert a rendezőség szere
tettel várja tömeges megjelenésüket. Elnökség.

— A róm. kath. egyháztanács Kovács 
Nándor oki. kántor-tanitót Dicsőszentmárton- 
ból meghivta kántornak. Már a húsvéti ün
nepek alkalmával megkedvelték a hivek a 
kellemes hangú és sima játéku kántort annál 
inkább, mivel istentiszteletek alkalmával régi 
idő óta nélkülözniök kellett az egyházi éne
kek élvezetét. Mivel a kántori alap oly cse
kély, hogy abból megélni képtelen volna, 
addig is, mig véglegesítve lesz, a hivek ön
kéntes adománya és májusban az egyházta
nács által rendezendő nagyszabású népünne
pély tiszta jövedelme fog szerény fizetésül 
szolgálni.

— Halálozások. Szomorú hirt hozott a 
posta: Ehrlich Ágoston szászvárosi volt posta 
és táv. főnök Magyarországon 75 éves korá
ban meghalt. A nálunk is köztiszteletben és 
általános megbecsülésben állott férfiú halála 
széles körben váltott ki őszinte és mély részvé
tet. Hivatalának és családjának élt, szorgal
mas, becsületes ember volt. A család a kö
vetkező szomorujelentéssel tudatta a gyász
esetet: Ehrlich Ágostonná szül, mezőmada- 
rasi Szalay Karolin, mint megtört szivü öz
vegye, gyermekei: Ilka és férje Purda Má
tyás, Géza és felesége Kintzig Piroska, Mar
git és férje Nemes Imre, valamint unokái 
ödi, Margit, Albert, Ágoston úgy a maguk, 
mint a közeli és távoli rokonok nevében, 
mélyen megszomorodott szivvel tudatják, hogy 
a gondosan szerető jó férj, önfeláldozó apa, 
szerető nagyapa és igazi rokon: Ehrlich Ágos
ton, nyugalmazott posta-távirda főfelügyelő, 
lankadatlanul munkás életének 75-ik, boldog 
házasságának 37-ik évében hosszas szenve
dés után f. hó 17-én reggel fél 3 órakor 
csendesen elhunyt. Drága halottunkat f. hó 
18-án, délután fél 3 órakor temetjük a róm. 
kath. egyház szertartása szerint. Kisújszállás, 
1926. április hó 17-én. Munkás életed, sze
rető lelked emlékét hálásan megőrizzük. Az 
örök világosság fényeskedjék neki 1 — Böhm 
Vilmos brádi kórházi vezető orvos f. hó 2-án, 
69 éves korában hirtelen elhunyt. Böhm Vil
mos 35 esztendeig volt a brádi kórház ve
zető orvosa s mint ilyen is rokonszenves 
egyéniségével, lelkiismeretességével és mun
kakészségével mindenki szeretetét és nagyra
becsülését érdemelte ki. Temetése 5-én dél
után volt az egész környék osztatlan, őszinte 
részvéte mellett.

— A református egyház női szervezete 
április hó 25 én — vasárnap este 6 órakor — 
rendezi utolsó vallásos összejövetelét a kol
légiumi imateremben a következő sorrenddel: 
1. Imát mond Gergely Ferenc lelkész. 2. A 
244 dik éneket (régi könyvben 225 lapon) 
énekli a gyülekezet. 3. Szaval Hemmen And- 
rásné. 4. Énekel a vegyeskar. 5. Felolvasás, 
Bodor János lelkész elbeszélésének folytatása. 
6. Classicus vonósnégyes: Pista V., Jónás J., 
Petrika K., Bokor L. 7. Szaval Glatz Ró- 
bertné. 8. A 47-ik éneket (régi könyvben 
131 lapon) énekli a gyülekezet, önkéntes 
perselyadományok jótékony célra. Minden ér
deklődők meghivatnak és kéretnek idején 
megjelenni, hogy 6 órakor pontosan kezdeni 
lehessen.

— Kinevezés. A pénzügyminiszter Vai- 
dean Logint és Dregan Jánost a dévai pénz
ügyigazgatósághoz való beosztással pénzügy
őri vigyázókká nevezte ki.

— Az ügyvédi sztrájk és az igazság
ügy reformálása. Köztudomású, hogy az 
ország ügyvédi kara az igazságügyi bajok 
miatt három hétig sztrájkolt. Közbe beállott 
a kormányváltozás és az uj kormány igaz
ságügyi minisztere Cudalbu ur az erdélyi
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nagyobb kamarák dékánjaival husvét után 
tárgyalásokat folytatva felhívta a kamarákat, 
hogy az igazságügyi sérelmeket egy memo
randumban kidolgozva terjesszék be hozzá s 
egyben a speciális erdélyi sérelmek megbe
szélése végett megígérte, hogy az erdélyi ka
marákat vagy Kolozsvárra vagy Bukarestbe 
értekezletre hívja össze, melyen személyesen 
fog résztvenni. Kilátásba helyezte a miniszter 
ur továbbá azt is, hogy addig is, mig a tör
vényhozó testületek összeülnek, a hatásköré
ben lehetséges orvoslást foganatosítani fogja. 
A fentiek következtében a kamarák a sztráj
kot felfüggesztették.

— A kisebbségek egységes európai 
frontja. A Prágai Magyar Hírlap jelentése 
szerint az európai nemzeti kisebbségek első 
genfi kongresszusa által a „Szervezett európai 
nemzetiségi csoportok“ 1926-ik évi kon
gresszusának előkészitésére kiküldött bizottság 
ülést tartott a drezdai Belleuve-szállodában. 
A bizottsághoz tartozó öt nemzetiségi cso
portot Wilfan dr. olaszországi szlovén, mint 
elnök, Flachbart dr. csehszlovákiai magyar, 
Katzmarek dr. németországi lengyel, Moizki 
dr. lengyelországi zsidó'és Shiemann dr. lett
országi német képviselték. A bizottság tag
jai közül teljes egyetértés mutatkozott az 
irányelvekre és programpontokra vonatkozó
lag. A legközelebbi kongresszus helyét és ide
jét a júniusban tartandó ülésen fogják meg
állapítani és akkor bocsátják ki a meghívó
kat az egyes nemzetiségi csoportok részére. 
Az előkészitő munka technikai részének ve
zetésével az észtországi Ewald Ammende 
dr.-t bizták meg.

— Becserélik az elrongyolódott bank
jegyeket. A Banka Naționala kolozsvári fi
ókja tudatja a közönséggel, hogy az elhasz
nált és elrongyolódott bankjegyeket, a jelen 
tudósítás megjelenésétől számítandó 3 hó
nap alatt, becseréli. Az eljárás megkönnyí
tése, rendszeressé tétele végett az érdekelte
ket a következőkre nézve kivánja tájékoztatni: 
Az elhasznált, csonkitatlan bankjegyeket, ka
tegóriáknak megfelelően, 100-anként, vagy 
ennél kisebb számban, számlapjaikkal felfelé 
kell összecsomagolni és a kötegszallagra rá 
kell írni, hogy hány darabot tartalmaz. A több 
töredékből összetett bankjegyeket szét kell 
ragasztani és félbanjegyek gyanánt előmutatni. 
A számhiányos bankjegyeket külön kell be
nyújtani. Azokhoz a bankjegyekhez, amelyek
ből egynegyedrésznél több hiányzik, tiszta 
fehér papírt kell ragasztani és erre a tulaj
donos nevét és lakáscimét olvashatóan kell 
ráírni. A ragasztás csak a hátsólapon történ
jék, hogy az előlapon levő számok igazolha
tók legyenek.

— Déván a munkások számára éjjeli 
nyugalmi hely létesül. Déván a munkás
közvetítő hivatal a városba munkát keresni, 
vállalni jövő munkások részére egyelőre egy 
4—5 ágyas éjjeli nyugalmi helyett szándék
szik létesíteni. A szászvárosi ipartestület fi
gyelmébe ajánljuk ezt a tervet, hisz itt is 
szükség van egy ilyen intézményre. Szászvá
rosi iparosoki Déván csakis iparos érdeke
ket szolgáló „Iparosbank“ létesül, amig itt a 
faji vallási és politikai ellentétek vivják csen
des harcaikat.

— Nyugdíjazás. A pénzügyminiszter Ra- 
gan János körösbányai pénzügyőri szemlészt 
f. évi május hó elsejével nyugdíjazta.

— Halálozás. Stoll Károly honvédőrnagy 
életének 39-ik, boldog házasságának 4-ik 
évében f. hó 12-én, Tatán elhunyt. Az el
hunytban Pap Jenő volt dévai táblabiró a 
vejét gyászolja.

ERZSÉBET MOZI
a ,,TR ANSS YLVANI A“-ban.

Ma vasárnap április hó 25-én 
délután és este 822 órakor

Fáraó bosszúja.
Szenzációs társadalmi dráma a mai 
modern angol társadalom életéből, mely 
a híres Fáraó Thutan-Kamen sírja 
feltárása körül játszódik le s igy rész
ben egyiptomi, részben modern kisebb 
kiadásban olyan érdekfeszitő, mint a

Hindu síremlék.
Főszereplők: Maria Palma és Susie 

Vernon. — Ezenkívül,:

Gyémántcsinálók
(Milionen Compagnie)

Elsőrangú izgalmas filmszinmü. Párat
lan szalonfilm.

— A dévai Iparkamara ülése. A dévai 
Iparkamara f. hó 11-én tartotta havi rendes 
ülését Vulcu János elnöklete alatt. A meg
nyitó beszéd után elnök javasolja, hogy az 
Albescu Virgil lemondásával megüresedett al
elnöki tisztségre I. D. Simian fehérmegyei 
tanácstagot válasszák meg, annyival is in
kább, mert a múlt választásoknál, a dévai 
kamara hibáján kívül, a gyulafehérváriak nem 
kerültek be megfelelő arányban a vezetőségbe. 
Az alelnök megválasztásának kérdése hosz- 
szabb vitát provokált, amelyben többen vet
tek részt. Az alelnök megválasztása titkos 
szavazás utján történt. Aielnöknek 16 szava
zattal 1. D. Simian fehérmegyei tanácstagot 
választották meg. — A tárgysorozat követ
kező pontja a kamarai tisztviselők nyugdíj
szabályzatának előterjesztése volt, melyet az 
ülés elfogadott. Ez a nyugdilyszabáiyzat azon
ban csak ideiglenes jellegű és csak addig 
marad érvényben, amíg a kamarák uniója 
egy általános nyugdíjtörvényt fog kidolgozni. 
Egyes apróbb ügyek elintézése után Vulcu Já
nos elnök bejelenti, hogy tizenegy tanácstag 
aláírásával kérést nyújtottak be hozzá, mely
ben kérték, hogy az elnökség interveniáljon 
az illetékes minisztériumban az iránt, hogy 
Onitiu Emilt helyezzék újra vissza a kamara 
titkári tisztségébe. Az ülés a kérésben foglal
takat egyhangúan elfogadta.

— Az algyógyi országos vásár ideje: 
F. év május 3. és 4-én állatvásár, május 
5-én kirakodó vásár.

— Panasz. Egy helybeli tekintélyes pol
gártársunk panaszolja: A sétakert bejáratával 
szemben lévő földekre s újabban a Pareu- 
féle szántóföldre a mélyen tisztelt gyepmes
ter urak bátorsága folytán pöcegödrök tar
talma kerül, ami nemcsak a földtulajdono
soknak okoz kellemetlen bűzt és undort, ha

nem a sétakertbe menők, valamint az autók
kal, kocsikkal mellette elhaladók is orrfinto- 
ritva konstatálják, hogy városunkban a köz
egészségügyi törvényekkel még a gyepmester 
urak is szembe mernek szállni. Az országban 
tifusz s egyéb járványok léptek fel, vájjon ez 
a levegőt inficiáló illatozási művelet óvóin
tézkedés akar lenni e járványokkal szemben ? 
Az illetékes hatóságok figyelmébe ajánljuk a 
fenti panaszt is.

— A róm. kath. polgári iskola szoká
sos kerti ünnepélyét pünkösd másodnapján, 
kedvezőtlen idő esetén valamely rákövetkező 
vasárnap tartja meg.

— A nyavalyatörés (epilepsia) gyó
gyítható. Ennek a szörnyű bajnak Ameriká
ban találták meg az ellenszerét, véletlenül. 
Egy embert csörgő kigyó harapott meg s 
nagy fáradsággal sikerült megmenteni. Az
előtt nyavalyatörése volt, a marás után azon
ban elmaradtak rohamai. Az eset orvosok
nak jutott tudomására, akik azonnal kisérle- 
tezni kezdtek a veszedelmes kigyó mérgével, 
természetesen kellő óvatossággal. így sikerült 
olyan egészen veszélytelen eljárást felfedezniük, 
mellyel a kezdetben gyengébb, később erő
sebb oltások utján — a szerencsétlen bete
geket megtudják gyógyítani.

— Inspekciót e héten (ápr. 26. reggel 
6 órától máj. 3. reggel 6 óráig) a Vlad-féle 
gyógyszertár tart. Éjjeli csengő működik.

— Az idén sok a cserebogár. Mindenki 
tapasztalhatta, hogy az idén a cserebogarak 
nagy rajokban lepik el a fákat. Azt, hogy a 
petéjéből 4 éven át fejlődő álcából lesz a 
bogár, mindenki tudja s úgy látszik, hogy a 
cserebogarak legkiadósabb 4-ik esztendeje 
ez az év. Irtsuk őket, mert kártékonyak. A 
fákat rázzuk meg, a lehullott bogarakat ösz- 
szeseperve forrázzuk le, a majorság elősze
retettel fogyasztja. Az irtásból a gyerekek jól 
kivehetik a részüket, de nem kell megen
gedni, hogy e kis állatkákat — Isten teremt
ményeit — kinozzák. Láttunk már vásott köly- 
köt, aki a cserebogarat gombostűre, cérnára 
feszítve, körben való repülésre kényszerit. 
Rossz lelkű gyermek az ilyen, de még go
noszabb az, aki ezt látva, meg nem akadá
lyozza a kínzást.

— Módosítják a mezőgazdasági ka
marákról szóló törvényt. A minisztertanács 
a minap tartott értekezletén Garofild földmű
velésügyi miniszter azt a javaslatot tette, hogy 
a mezőgazdasági kamarák választmányát osz
lassák fel. A kamarák ügyvitelét ideiglenes 
bizottságokra ruházzák, amelyek tagjait a ka
marák jelenlegi választmányi tagjaiból fogja 
kinevezni a kormány. A mezőgazdasági ka
marák választmányainak felosztása azért vált 
szükségessé, mivel a földművelésügyi kor
mány a mezőgazdasági kamaráról szóló tör
vény oly módosítását fogja javasolni, hogy 
a kamarák választmányában csakis földtulaj
donosok vehessenek részt.

— Erős pofon. Az „Ellenzék* Írja, hogy 
dr. Fried Nándor volt szászvárosi ügyvéd je
lenleg gyulafehérvári lakos ellen a gyulafe
hérvári ügyészség súlyos testisértés miatt 
emelt vádat, mert afeletti felindulásában, hogy 
fiacskáját egyik kis barátja bántalmazta, a 
gyereket úgy ütötte arcul, hogy hallását el
vesztette s azt csak 20 nap múlva nyerte 
vissza. A törvényszék ezért 8000 leu fő és 
2000 leu mellékbüntetéssel, továbbá 16.000 
leu orvosi ápolási költség megfizetésére Ítélte 
el. A felebbezés folytán az ügy a kolozsvári 
ítélőtábla elé került, amely ma délelőtti ülé
sén az enyhitő körülményekre való figyelem
mel büntetését 3000 leura szállította le.
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— Megjelent a „Tudomány és Hala
dás“ harmadik száma. A „Tudomány és 
Haladás** cimü tudományos folyóirat harma
dik száma is megjelent. E számban dr. Mátyás 
Mátyás a vérátömlesztésről értekezik, dr. Sil- 
bermann Jenő pedig a halmazállapot uj el
mélete c. dolgozatát folytatja. Dr. Szegedy 
István (Brád) az ezüst-chlorid feldolgozása 
ezüstté a rudai Tizenkét Apostol Bányatársu
lat üzemében cimen ir érdekes tudományos 
értekezést. A külünféle közleményekben ak
tuális értekezés az időjárásnak a rádióra tett 
hatása cimü. A havi folyóirat előfizetési dija 
félévre 200 leu, megrendelhetni a szerkesz
tőségben: Marosvásárhély Str. Calarisor 42. 
Postafiók 101.

— Gőzfürdő hölgyeknek ez idényben 
utóljára f. hó 29-én, csütörtök 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. Prima 
masseur és tyukszemvágó.

— Egészségügyi statisztika. Hunyad- 
vármegye egészségügyi hivatalának értesitése 
szerint megyénkben az elmúlt hónapban a 
következő fertőző megbetegedések fordultak 
elő. Skarlát: Vulkán 3, Piskt 1, Romoséi 1, 
Szászváros 2 és Romosz 2 eset. Kanyaró: 
Aninósza 2, Lupény 6 eset, ez utóbbiból 1 
eset halállal végződött. Diftiritisz: Piski 2, 
Lupény 3 eset. Hastífusz: Lupény 3 eset, 1 
halálos ebből. Szamárhurut: Aninósza 20 és 
Kurety 21 eset. A megye egészségügyi álla
pota, a statisztika szerint, nagyon kedvező.

— A róm. kath. kántor a volt dalárdis- 
tákat szorgalmasan gyűjtögeti és tartja a pró
bákat, hogy az istentiszteletek fényét emelje. 
Önkéntes jelentkezéseket is szívesen elfogad. 
Hát csak vissza a táborba, mert „aki szépen 
énekel, kétszer imádkozik**.

— Panaszok a közönség köréből. A 
sétakertbe vezető Országút bal felén lévő szép 
lombos fákat a „faborbélyok** alaposan le
borotválták, elcsufitották. A fáknak a járdafe
lőli lombjait, koronáit lenyesegették s szegény 
fák olyan csúnyán és idétlenül szomorkod- 
nak, mint a háború alatt gránát-tüz alá vett 
városok falai. Ugyancsak „alapos“ nyesegetést 
végeztek az uszoda melletti szép akácfákon. 
Szegény fák árnyékot, illatot s a méheknek 
illatos mézet szolgáltattak s most csak a 
csonka törzsek meredeznek az ég felé. Mire 
való volt ez? — Más. A minap egy utca
kereszteződésnél majdnem egymásba futott 
két helybeli autóbusz. Az összeütközést úgy 
lehetett elkerülni, hogy az egyik autó hirtelen 
kitérve, egy sarki ház falának ment neki s 
súlyos sérüléseket szenvedett. A zöld autó 
üveges részeit pótló vászonlapok elvéve a ki
látást, egy hátulról vagy oldalról jövő ve
szély elleni védekezésnek is hátrányára van. 
Jó lenne üveggel cserélni ki a kilátást aka
dályozó vásznakat.

— Aki eladni vagy venni akar, az 
hirdessen a „Szászváros és Vidékéi
ben. Hirdetési di/jak olcsók!

— Május 26-án kezdődnek a hadgya
korlatok. A hadügyminisztériumban most 
dolgozták ki az ezévi hadgyakorlatok pro- 
grammját. Az ezredeket két csoportban hív
ják be gyakorlatra. Az első csoportban be
hívják az 1922-es korosztályt és az 1920— 
21-es korosztályból azokat, akik tavaly nem 
vonultak be. Ezek gyakorlati ideje május 
26-tól junius 26-ig tart. A tisztek közül be- 
hivatik az 1923-as évfolyam és az 1919— 
20—21—22-es évfolyamból azok, akik tavaly 
nem voltak bevonulva.

— Meghosszabbították a fegyver- és 
vadászengedélyek érvényességét. A bu
karesti vadászati főfelügyelőség értesítette a 
kerületi felügyelőségeket, hogy a lejárt va
dász- és fegyverengedélyek érvényességét 
meghoszabbitotta. A meghosszabbítás bizony
talan időre, illetőleg újabb rendelkezés ki
bocsátásáig szól.

VIDÉKI
előfizetőinket tisztelettel kérjük, 
hogy hátralékaikat beküldeni, elő
fizetéseiket postafordultával meg- 
ujitani szíveskedjenek, mert ellen
eseiben — legnagyobb sajnála
tunkra bár — kénytelenek leszünk 
lapunk további küldését jelen 
számmal beszüntetni.

Kiváló tisztelettel:
A kiadóhivatal.

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

vásárolhat. 98 n-

Hirdetmény.
A szászvárosi ref. egyházközség volt 

11. papi telkén — Papok-tere — levő le
omlott istáló lebontására és helyébe egy 
15 méter hosszú deszka-palánk építé
sére pályázat hirdettetik.

A lebontás és a deszka-palánk épí
tési költségeinek ellenértékét képezik 
az összes anyagok, melyek a lebontás
ból kikerülnek, a különbség pedig kész
pénzben téritendő meg.

írásbeli zárt ajánlatok f. év április 
hó 25-én déli 12 óráig Simon Ferenc 
egyházi főgondnoknál nyújtandók be, 
— Klastrom-utca 1. — akinél a részle
tes feltételek is betekinthetők.

Az írásbeli ajánlatok fölbontása 
ugyan e napon d. u. 5 órakor törté
nik a Magyar Kaszinó helyiségében.

Szászváros, 1926. április 18.
Az egyházi bizottság.

A legfinomabb aromáju akác- 
és hárs- pergetett méz kapható 
Fabernél Str. Cosbuc (Malom-utca) 
10. szám alatt. 165 3—3
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Értesítés!
A n. é. közönség szives tu- 
domására hozzuk, hogy négy 
személyes

luxus-autónkkal H 
úgy Szászváros közelebbi vi- 
dékére, mint bármily nagyobb 
távolságra való személyszál- 
litást minden időszakban pon- 
tosan eszközlünk.

MBgrEndBlés: Orá§tie - Szászváros, 
Str. Stefan Octavian Iosif (Kis- 
timár-utca) 6. szám alatt. — 
A n. é. közönség szives párt- ££ 
fogását kérve, vagyunk kiváló 
tisztelettel:

Kádár és Pakker.________ ._______
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H8

zíároJi
Résznénv-Tánsasán *<» 

■
HÉszgÉny-Tánsasafl

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

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

■■■■■■■■

■

I
se

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

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

Nyoma iott a Száüí,vá«űS! Könyvnyomda Ríszvínytársasáo ovohssajtóján 1926


