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A lap szellemi részét Illető közlemények ■ szerkesztőséghez 
a pénzküldemények és hirdetések a kiadóhivatalhoz küldendők 

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

jMtrő, 'Ifcltótó Kincsen.
Nemcsak Nagyromániának, hanem 

kisebb hazarészünknek, Erdélynek is 
kevés olyan megyéje van, amely ter
mészetes kincsekben, javakban oly 
gazdag volna, mint Hunyadvármegye. 
Nagykiterjedésü vármegyénk szénben, 
aranyban, ezüstben, erdőkben, vizek
ben, gyógyforrásokban, legelőkben stb. 
stben ősidőktől fogva gazdag volt s 
növényzete, gazdag flórája valamint 
állatvilága a havasok csúcsától le a 
Maros szintjéig olyan változatos, olyan 
sokféle, hogy hires természettudósok 
messze földről eljönnek azt megismerni, 
tanulmányozni s abban búvárkodni. 
Az itt élő őslakók többnyire földmive- 
léssel, állattenyésztéssel foglalkoznak s 
csak nagyon kis része dolgozik bá
nyákban, gyárakban, ipari üzemekben. 
Dacára ennek a nép, a lakosság nagy 
zöme még ma sem sejti, tudja, hogy 
az az édes anyaföld, amelyet ő kora 
reggeltől késő estig túr, szánt, boronái, 
gyomlál, mennyi mindent termel, ami
nek óriási értéke van. A hóval fedett 
hegycsúcsoktól a Maros völgyéig sok
sok olyan növény tenyészik minden 
emberi kéz, munka segítsége nélkül, 
melynek óriási értéke van. A havasi 
gyopártól a réteken sárguló láncvirá
gig, egérfüig, sokféle növény terem 
meg vármegyénkben, amelyre a gyó
gyászatnak óriási szüksége van. A tu
datlanság, a nemtörődömség, ezen ér
tékes flórának a fel nem ismerése mi
att kincseket érő értékek kallódnak el, 
vesznek el, holott csak kezünket kel
lene kinyújtani értük, hogy arany hull
jon a markunkba. Szégyen ide, szégyen 
oda, de az tény, hogy olyan gyógy
növényekért, amelyek itt vadon tenyész
nek, óriási összegeket fizetünk a kül
földnek s bizony az is sűrűn megesik, 
hogy a külföldről megrendelt gyógy
növények s az ezekből való készítmé
nyek vármegyénkből erednek. Sok-sok 
százmillió leu vándorol ki évenként az 
országból olyan gyógynövényekért, a 
melyek nálunk vadon tenyésznek. De 
hát ki is törődjék a „burjánokkal“?! 
Pedig ezek a lenézett, számba nem 
vett „burjánok“ összegyűjtve csengő
pengő pénzt jelentenek.

Május van, tavasz van, amikor a 
„burján“-gyüjtés szezonja megkezdő

dik. Legközelebb például a kamilla 
(székfü) és a bodza-virág szedésének, 
gyűjtésének van itt az ideje. Gyönge 
asszonyok, gyermekek játszva végezhe
tik ezt a „munkát“, amelyből tekinté
lyes summákat lehet a megélhetés 
amúgy is ürességtől, pénzhiánytól kon
gó kasszájába előteremteni. Egészsé
ges, üdítő foglalkozás a „növénygyüj- 
tés“, hiszen ezt napsütéses jó időben, 
kint a természet lágy ölében, az ózon- 
dus levegőjű erdők-mezőkben kell vé
gezni.

De mi keli ahoz, hogy a szegény 
nép, a „kaputos“, az intelektuel sze
génység, a falvak és városok munka
nélküli elemei, sőt bárki, aki nem 
szégyellj, hanem szereti és tiszteli a 
munkát, a jól jövedelmező „gyógy- 
növény“-gyüjtéssel intenzivebben fog
lalkozzék ?!

Felelet: egy kis akarat, egy kis in
strukció és tudni azt, hogy a gyűjtés 
eredménye hol értékesíthető.

Azt hiszem, nagy szolgálatot teszünk 
a köznek, országunk közgazdaságának 
s főleg azoknak, akik sorainkat meg
szívlelve a megélhetés gondjait a gyógy
növény-gyűjtés kellemes és játszi mun
kájával apasztani nemcsak tudnák, de 
akarják is.

Halljátok emberek 1 Nemcsak várme
gyénknek, hanem az egéez Nagyromá
niának egyik (és ilyen nem sok van) 
legnagyobb gyógynövény-gyüjtődéje és 
száritója Hunyadmegyében, Szászvá
roson van.

Ezt nem a „Szászváros és Vidéke“ 
állapította meg, hanem a minisztérium 
által vizsgálatra kiküldött szakközegek, 
valamint a szaklapok.

Faragó Endre szászvárosi gyógysze
rész az az ember, aki csendben, sze
rényen, szakszerű gyógynövény-gyűj
téssel és szárítással foglalkozva, immár 
sok-sok családnak biztosítja kenyerét, 
megélhetését.

Asszonyok, gyermekek, nehezebb 
munkára képtelenek, nyugdíjasok s azok 
akik üres óráikat a szabad természet
ben s nem a korcsmák, kávéházakjfüs- 
tös levegőjében szeretik eltölteni, játsz
va megszerezhetnek hetenként — szor
galmuk, ügyességük szerint — 2—3— 
4—5, sőt 600 leüt. Nem hisszük, hogy 
például a bodzavirág s később a bod

zabogyó szedése valamelyes kínzó és 
terhes munka volna s — ki nem hiszi 
próbálja meg — mégis szép pénzt le
het vele szerezni. Egy helybeli sze
gény asszony egy hét alatt a háztar
tási munkán kivüli időben 12 éves 
gyermekével 400 leüt szerzett a gyűj
tött és Faragó-féle száritó telepnek át
adott gyógynövényekből.

A gyógynövény-gyűjtés, szárítás és 
termesztés terén elért eredményekért 
Faragó Endre gyógyszerész, a helybeli 
Graffius-féle gyógyszertár társtulajdo
nosa és vezetője felsőbb és illetékes 
helyről is kapott buzdító elismerést s 
ha elgondoljuk, hogy az ő gyógynö
vény-gyűjtő és szárító telepének léte
sítésével a heverő, az elkallódó, elve
sző értékek megmentéséhez mily nagy 
mértékben járult hozzá, akkor azt is 
tudnunk kell, hogy nemcsak a hazai, 
hanem már a külföldi gyógynövény
szükségletek kielégítésében is tekinté
lyes részt vesz.

Fel tehát, gyüjtsünk gyógynövénye
ket, Faragó gyógyszerész bárkinek szol
gál e téren útmutatással, útbaigazító 
felvilágosítással s a gyűjtött növénye
ket beváltja.

Papok, tanítók, jegyzők s mások is 
oktassák ki, világosítsák fel a népet 
arról, hogy a „burján-szedés“ — még 
ha játszi gyermekkezek is végzik azt, 
— kenyeret, pénzt, megélhetési for
rást jelent.

ifi. Szántó Károly.

Olyan volt puritán alakja, mint egy re
mekbe mintázott, húsból és vérből gyúrt 
Áron szobor. Eszménye közelebbről a zsidó 
papi kharakternek, távolabbról meg annak a 
papi ideálnak, amelyiknek „character indel- 
libilis“-ét nem az egyházi hatalmasságok ad
ják külső felkenéssel, szent olajnak khariz- 
majával. Az olyan pásztorok eszménye volt: 
akik maguk adják a belső felkenetést önön 
maguknak alázatos hitük, igaz szivük, világos 
fejük, nemes egyéniségük belső kharizmájá- 
val, Sok volt benne a fogság utáni próféták 
erős hitéből, „erec Izráelért“ szorgalmaskodó 
aktivitásából. Erős, vallásos veretű hitét mintha 
egyenesen onnan örökölte volna a babyloni 
vizek mellett megacélozódott atyák hajlitha- 
tatlan hitéből. Csupa testi és lelki kásztitás 
az egész ember és csupa hármónia, mint egy 
Boovy-féle megelevenedett ó-szövetségi, pró
fétai plakett, a sekel érmeken. Markáns külső 
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és végtelenül tartalmas, értékes benső, telve 
meleg szivvel, bizó reménységgel, a tudás 
talmudi árzénáljának nagyon sok fegyverével.

És ez a sok lelki tálentum át volt érezve 
egyéniségében valami páratlanul vonzó, ked
ves naivitással, mint a márványlap sima fe
lülete az Isten kezének egymásba futó rová
saival. A hivő lelkeket jellemző vallásos pa
radoxok világából való volt. Szivéből kisu
gárzó szeretete kiült érdekes arcára, homlo
kára s ez a szeretet csendült ki szavain át a 
szférákba is. Abból az érző kebelből úgy bú
gott fel a szó, mint ahogy zengettek a mé
lyen rezgő hurok Asáf maradékainak tizhuru 
hárfáján. Gyönyörűen beszélt, mert született 
szónok volt. Dialektikája nem volt olyan egy
oldalú, mint az orthodox rabbik megszokott, 
vérszegény változatosságu érvelése. Szónok
latai különös vegyülékei voltak az excluzivi- 
tás fundamentumán is: a Talmud, a Misna 
kázuisztikájának és a világirodalom remekei
ből vett idézeteknek. Erkölcsi meggyőződése 
a Tórából táplálkozó megingathatlan theo- 
dicea volt, amelyik soha sem tud egy gyé
kényen árulni a divatos subiectiv, festéktől 
piruló morállal.

Sokszor elnéztem öntudatos profilját, ame
lyikben ott égett az a két mélytüzü szem, a 
méla sémita bánatok ablaka, honnan át be
pillanthattunk egyenes, nyilt szivébe, a re
zignáltságban is bizakodó optimizmusának 
kohójába. Szakálla most fehérlett épen pát- 
riárkhai ékességgé, de — sajnos — nem vál
hatott olyanná, „mint a fehér gyapjú". Erős, 
tagbaszakadt fizikumát csak a legerősebb kór 
birta legyőzni, foglyul vivén a halálnak a tett
erős, kemény férfiút.

Én mindig vönzódtam ehez a kivételes in
telligenciájú, igaz emberhez, mert szerettem 
volna, hogy optimizmusa s az ezzel együtt
járó, fölényes nyugodtsága, higgadtsága ben
nem is televény talajra találjanak. De e prak
tikus nevelői eredmény áhitozásán kivül delej 
erővel vonzotta telkemet szeretetreméltósága, 
amelyiknek szuggesztiv hatása alól még azok 
sem vonhatták volna ki magukat, ha őt meg
ismerték volna, kik kultuszt csinálnak a hecc
horgokból és a krisztustalan, brutális zsidó
hajszából. Én megvagyok győződve, hogy 

ennek az elrutitott világnak diabólikus de- 
struktorai, a keresztyénség paravánjai mögé 
rejtőzködő, ántiszemita álkeresztyének is: más
ként értékelnék a felebaráti szeretet szent pa
rancsszavát, ha egy-egy ilyen nemes zsidó 
lélek belsejébe bepillantani kötelességüknek 
ismernék. A világot politikai bolondgombák, 
otromba jelszavak, piros zászlók, kampós 
krucifixumok nem boldogithatják, mert ezt a 
világot csak a nemes egyéniségek, a szeretet 
által vezetett személyiségek válthatják meg 
csupán. Minden másféle megmozdulás csak 
a Sátán kidebakhált „permis“-e a rombolásra, 
a nyomorúság terjesztésére. A Stern Adolf 
vágású, tiszteletreméltó személyiségeket azért 
küldi közibénk az Ur, hogy megmutassa a 
hályogos szemeknek, milyenné kell lennie az 
Isten képére teremtett embernek, és hogy 
megértesse a Vazul-fülü sovénekkel, hogyan 
kell megbecsülnünk igazán egymást.

Idvezült lélek, pásztortársam 1 gyászoló Sió- 
noddal én is magasztalom érted a Seregek 
Urát:

„Kádos, kádos, Adonai kádosl"
Gergely Ferenc,

ref. lelkész.

— Eladó tűzifa. A városi tanács a sebes
helyi tüzifaraktárából 200—300 öl tűzifát ad 
el. Egy ölről szóló cédula ára 600 leu azzal 
a feltétellel, hogy a vevő a fát a cédula ki
váltásától számitott 30 napon belül elszállítja.

A

Xitiiyték a kíndkelö ‘‘s Varga ^ános- A közP°nti kiküldtttt üdvö- (• ’^.zölve az igy megalakult tagozat vezetőjét,

jzenátorVálasztájoKat.
hivatalos lap közlése szerint királyi ren

delet értelmében a képviselőválasztások május 
hó 25-én lesznek, mig a szenátorválasztáso
kat május hó 28-án tartják meg.

A választási mozgalmak már vármegyénk
ben is megindultak. Naponként látjuk várme
gyénk, városaink és községeink vezető em
bereit részben informálódás, részben a vá
lasztási propaganda és jelölések megejtése 
céljából utazgatni.

Az Avarescu párt, valamennyi más pártot 
megelőzve, hivatalos listáját dr. Olariu Vir
gilnek, a dévai törvényszék elnökének már 
m. hó 26-án délelőtt átnyújtotta. A lista át- 
nyujtását egy több tagból álló küldöttség 
élén dr. Kolozsy Márton dévai ügyvéd esz
közölte. A képviselőjelöltek listáját 52 tag, a 
szenátorjelöltek listáját pedig 35 tag ajánlotta, 
illetve irta alá.

Az Averescu párt szenátor- és képviselő
jelöltjei vármegyénkben a következők:

Szenátorjelöltek: Dr. Tatár Jenő dévai ügy
véd, dr. Craciunescu A. szebeni teológiai ta
nár és Morariu József guradobrai esperes.

Képviselőjelöltek: Dr. Groza Péter minisz
ter Déva, dr. Dragomir Silviu kolozsvári egye
temi tanár, dr. Glava Cornél brádi ügyvéd, 
dr. Bornemisa Sebastian kolozsvári ujságiró, 
dr. Popoviciu János vajdahunyadi ügyvéd, 
Daju Athanasie galaci lelkész, Goron Valér 
algyógyi esperes, dr. Popescu Cornél hátszegi 
esperes és Duma János petrozsényi esperes.

A hunyadmegyei választói hivatal már a
kerületi beosztást is megállapította és pedig
a következőképpen:
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1-2 I. Körösbánya 6 34 — 5027 2759 2
3-5 11. Brád 6 29 1 7159 3861 3
6-9 III. Déva 13 55 1 10571 5681 4

10-11 IV. Algyógy 6 23 — 4628 2682 2
12-15 V. Hátszeg 16 68 1 11550 6223 4
16-18 VI. V.-Hunyad 10 47 1 7063 3945 3
19-23 VII. Marosillye 15 79 — 10105 5528 5
24-27 Vili. Szászváros 12 40 1 10126 5598 4
28-30 IX. Petrozsény 5 10 1 7952 3764 3
31-32 X. Puj 5 30 — 4143 2271 2

Összesen 415 6 78324 42312 32

Vármegyénkben tehát 32 urnánál 78324 
képviselő és 42312 szenátorválasztó kell hogy 
megjelenjék.

Ezek szerint a szászvárosi kerületben 4 
urnánál fognak szavazni és pedig: Szászvá
roson, Berényben, Bencencben és Kudzsiron. 
Az algyógyi kerületben kettőnél: Algyógyon 
és Balsán.

Megalakult a Magyar Párt puji tagozata
A Magyar Párt puji tagozata f. év április 

25-én alakult meg. Déváról Göllner Károly 
jelent meg, aki pár meleg szóval üdvözölte 
a megjelenteket, közöttük Galea Iuon főszol
gabirót, mint a közigazgatási hatóság képvi
selőjét ; összetartásra és áldozatkészségre buz
dította őket. Azután Naláczy Géza elnöklete 
alatt egy kandidáló bizottság küldetett ki. A 
megejtett jelölés alapján egyhangúlag megvá
lasztattak: elnöknek: dr. Pietsch Béla, alel- 
nökök: Balás Lóránt, Komáromy Béla, titkár 
és pénztáros Kacsoh Béla; választmányi ta
gok: Bara Dániel, Deák János, Frischolz 
Miklós, Henter Ferenc, Kádár Ferenc, Kele- rok figyelmébe. A választási igazolványok 
mén János, Lészay Zoltán, Naláczy Géza,1 kiadását nemsokára megkezdik, miért is a 
Puj Sándor, Sebessy István, Szancsaly György már 21 évet betöltött férfinak igyekezzenek

átadta az elnöki tisztet dr. Pietsch Bélának, 
aki lelkes beszédben körvonalazta a tagozat 
munkásságának fontosságát.

Kacsoh Béla jelentése alapján azután meg
állapította a közgyűlés, hogy már eddig is 
85 tag jelentette be hozzájárulását a tagozat
hoz, akik évi 6500 leu adományt ajánlottak 
fel s részben már be is fizették. Ezután hosz- 
szabb eszmecsere fejlődött ki a tagozat tevé
kenysége tárgyában. Elhatározták, hogy gyak
rabban jönnek össze, egy olvasókört és könyv
tárt rendeznek be s a Vadászkürt vendéglő 
nagytermét az összejövetelek céljára biztositják.

A vajdahunyadi magyarság is megmozdult 
s f. hó 2-án szervezkedett, melynek lefolyá
sáról jövő számunkban referálunk.

NAPI HÍREK.
— Változások a megyei közigazgatás

nál. A belügyminiszter Popa Péter dévai fő- 
szolgabirót Marosillyére helyezte át, egyidejű
leg szolgálattátelre a belügyminisztériumba 
rendelte be. — A belügyminiszter Balomiri 
György vármegyei II. főjegyzőt Balta várme
gyébe főszolgabirónak nevezte ki. Az uj fő
szolgabíró jelenleg szabadságon van és át
helyezését kérte egy Hunyadmegyével szom
szédos vármegyébe. Balomiri György 1919. 
óta volt a vármegye szolgálatában, ahol egy 
ideig mint helyettes főjegyző is működött, 
úgy feljebbvalói, mint tisztviselőtársai s a 
nagyközönség megelégedésére. — Nistor ma- 
rosillyei főszolgabirót Piskire helyezték át, a 
marosillyei főszolgabiróság vezetésével pedig 
Popa Viktort bizták meg. — Buda Béla pis- 
kii szolgabirót Marossolymosra helyezték át 
ugyanolyan minőségben. — Popoviciu brádi 
főszolgabirót szolgálattételre a belügyminisz
tériumba rendelték be, a brádi szolgabiró- 
ságot addig Gredina, brádi jegyző fogja ve
zetni.

— Jubileum. Stoica Gyula aradi p. ü. fő
inspektor f. hó 13-án éri el pénzügyőrségi 
szolgálatába lépésének 25 ik évfordulóját. 
Amint értesültünk ez alkalomból kartársai 
meleg óvációban fogják részesiteni. A váro
sunkban is huzamos időn át szolgálaton tel
jesített jubilánsnak mi is szivből gratulálunk 1

— Kinevezés. A belügyminiszter Farcasiu 
Romulust, a szászvárosi járás pretorját a puji 
járás primpretorává nevezte ki. A szimpa
tikus és népszerű pretor előléptetéséhez gra
tulálunk.

— Halálozás. Stern Adolf szászvárosi köz
tiszteletben álló főrabbi f. hó 1-én Kolozs
várt, ahová gyógykezeltetés végett ment, 63 
éves korában meghalt. Az elhunyt főrabbi 
életének és munkásságának méltatásával la
punk más helyén foglalkozunk. Temetése f. 
hó 2-án óriási részvét mellett ment végbe. 
A templomban felállított ravatalánál Lőwy 
marosvásárhelyi főrabbi mondott könnyekig 
megható beszédet, a sírnál pedig Vas Gyula 
a hitközség és Weisshaus a zsidó ifjúság 
nevében mondott búcsúbeszédet. A temeté
sen résztvettek a helybeli református, róm. 
kath., gör. kath., evangélikus egyházak pap
jai, valamint faj és felekezeti különbség nél
kül a lakosság nagy része. A helybeli izr. 
hitközség külön gyászjelentéssel tudatta a 
szomorú esetet. Halálát özvegyén kivül nagy
számú rokonság gyászolja.

— A 21 évet betöltött választó polgá- 
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azt személyesen kivenni, mert enélkűl senki 
sem szavazhat. Majd a képviselő- és szená
torválasztás alkalmával viszont a szavazás 
kötelező és igy nagyon könnyen még meg 
is büntethetik azt, aki saját hibájából nem 
szavaz. A két szavazáshoz egy igazolvány 
kell, de a szenátorválasztásban csak azok ve- i 
hetnek részt, akik 40 évesek elmúltak. j

— Kettős eljegyzés. Barbu Alexandru! 

volt szászvárosi, jelenleg nagyszebeni had
bírósághoz beosztott főhadnagy az elmúlt he
tekben jegyezte el néhai Doslea Traján te- 
mesmegyei főjegyző kedves és bájos leányát i 
Cornéliát. — Ugyanekkor Bota Oktávián volt 
szászvárosi, jelenleg a dési 81-ik gy.-ezred 
főhadnagya Barbu főhadnagy menyasszonyá
nak bájos és kedves nővérét, Aurélját jegyezte 
el. Az elválaszthatatlan jóbarátok eljegyzésé
hez szívből gratulálunk.

— Áthelyezések. A hadügyminiszter La- 
zaroiu Emil őrnagyot az erzsébetvárosi ka
tonai állomás és zászlóalj parancsnokát a 
nagyszebeni VII. teritorial hadtesthez osztály
főnökké nevezte ki és helyezte át. Az elő
léptetésszámba menő áthelyezéshez szívből 
gratulálunk. — Chirita Atanasie volt szász
városi jelenleg a mármarosszigeti 3-ik gra- 
nicsár ezred századosát a fogarasi cercul de 
regrutaréhoz osztályfőnökké helyeztetett át.

— „Primire“. A május 10-iki országos 
ünneppel kapcsolatban a városi tanács e na
pon templomozások után u. n. „primire“-t 
tart a „Central“ éttermében, amelyre circa 
130 meghívott vendég fog megjelenni. Mon
danunk sem kell, hogy Kartmann vendéglős 
ez alkalommal is ki fog tenni magáért s az 
ilyenkor felszolgálni szokásos étkek, halfélék és 
csemegék Ízletességén kivül a hires kolozs
vári Cell-féle jól behütött „Ursus“ és Herku
les sörökkel fog kedveskedni distingvált ven
dégseregének. — A városi tanács a „primire“-ra 
szóló meghívókat már szétküldte.

— A városi nyugdíjasok öröme. Váro
sunk tanácsa elhatározta, hogy azon nyugdí
jasainak, akik 1922. előtt mentek nyugdíjba 
50, azoknak pedig, akik 1922. innen kerültek 
nyugállományba, 40 százalék pótlékot fog 
visszamenőleg ez év január 1-étől kiutalni. 
A kiutalás junius 1-én fog megtörténni.

— Déva város uj rendőrkapitánya. A 
belügyminiszter Déva város rendőrkapitányává 
Onitiu Aurélt, a dévai mezőgazdasági kamara 
v. itsztviselőjét nevezte ki. Az erre vonatkozó 
kinevezési okmány m. hó 27-én érkezett Dé
vára, amelynek értelmében az uj kapitány 
Georgescu eddigi kapitánytól hivatalát m. hó 
28-án vette át. Az uj kapitány, aki a kisebb
ségekkel szembeni konciliáns és megértő ma
gatartása miatt is nagy rokonszenvnek ör
vend, hivatalbalépésekor a sajtó képviselői 
előtt kijelentette, hogy mindenkor a törvé
nyesség s a rend őre lesz az egyenlő elbá
nás elve alapján.

— A helybeli róm. kath. polgári iskola 
kertimulatsága, amely pünkösd másodnap
jára volt tervezve — amint értesülünk — el
marad. U. i., a kath. egyháztanács elhatá
rozta, hogy az uj kántor fizetése fedezetére 
május 16-án szintén „kerti mulatság“-ot ren
dez. Sajnálattal vesszük tudomásul a polg. 
iskola kerti mulatságának elmaradását, hiszen 
ez az iskola honositotta meg nálunk az ily 
családias, kedélyes és a társadalmi békés 
együttélést előmozdító mulatságokat.

— A Dévai Ipar- és Kereskedelmi ka
mara uj kormánybiztosa. A Dévai Ipar
és Kereskedelmi kamara kormánybiztosává 
Cicei Romulus eddigi kormánybiztos helyébe 
Guia Petru Mucut nevezték ki.

ERZSEBET MOZI 
a „TRANSSYLVANIA“-ban. 

Ma vasárnap május hó 9-én 
délután 452 és este 8?° órakor

Szenzációs Lya Mara film

D-A-Y-S-I
Társadalmi szalondráma. — Ezenkívül

H halál kegyeltje
Hátborzongató kalandorfilm, főszerep

ben a hires

SÁMSON 
(Luciano Albertini)

Szenzáció ! Szenzáció !
Bevezetésül : 

Zigottó tengeri fürdőn.

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.

— Dr. Meskó Miklós képviselőjelölt. 
A Magyar Párt a kormánypárttal megegye
zést létesitett, amelynek értelmében a Magyar 
Párt 15 képviselői és 10 szenátori helyet kap. 
Az Országos Magyar Párt intézőbizottsága 
április 24-én megtartott ülése elfogadta a 
megállapodást és a jelöléseket is megejtette. 
A szatmári képviselői helyre dr. Meskó Mik
lós, dévai ügyvédet, az Országos Magyar 
Párt hunyadmegyei tagozatának ügyvezető 
elnökét jelölték.

— Dr. Kristóf Györgyöt egyetemi ren
des tanárnak nevezték ki. Dr. Kristóf Györ
gyöt, volt Kún-kollegiumi tanárt a kolozsvári 
tudományegyetem magyar nyelv és irodalmi 
tanszékének rendkivüli tanárát a közoktatás
ügyi miniszter előterjesztésére királyi dekré
tummal rendes tanárrá nevezték ki.

— Lozsádi műkedvelők jótékonycélu 
szini-előadása Szászvároson a „Magyar Ka
szinó“ nagytermében szombaton, 1926. évi 
május hó 8-án lesz. Színre kerül: Szigligeti 
örökbecsű énekes népszínműve zenével és 
tánccal: A cigány 3 felvonásban 1 változás
sal. Szereplők: Várszegi földesur: Gyenge 
Sámuel lév. lelkész, Kurta, nagygazda aggle
gény : Vincze Máté, Gyuri, unokaöccse: Zu- 
dor Endre, Márton, parasztgazda: Fekete 
Máté, Rebeka, felesége: Gyenge Birike, Évi, 
ennek leánya: Farkas Irén, Zsiga cigány:

Zudor Máté, Peti, Rózsi, gyermekei: Zudor 
Bálint, Fekete Ida, Ferke, hajdú : Zudor Gyula, 
Kisbiró: Kis Máté, Sári, Panni, Erzsi, paraszt
lányok : Fekete Lenke, Ferencz Julis, Székely 
Vilma, Egy öreg: Bökös József, Násznagyok: 
Vincze Lajos, Herczeg Máté, Vőfélyek: Szé
kely József, Ferencz Sándor, Két vasvillás: 
Vincze Dénes, Székely Árpád. Beléptidij tet
szés szerint. Kezdete este fél 9 órakor. Elő
adás után tánc kivilágos kiviradtig. Adomá
nyokat a lozsádi harang-alap javára köszö
nettel fogadnak.

— Megjelent az első magyarnyelvű 
Palesztina—Egyiptom Útmutató. Régen 
érzett hiányt pótol a napokban megjelent első 
magyarnyelvű Palesztina—Egyiptom Útmutató 
(Baedecker). Aki Palesztinába készül utazni, 
vagy kivándorolni annak nélkülözhetetlen lesz 
ez az útmutató és az jól teszi, ha már jó- 
előre áttanulmányozza azt. A praktikus szem
pontok szerint és a legújabb adatok alapján 
összeállított, de az összes történelmi ismere
teket is tartalmazó vászonkötéses, rendkívül 
csinos kiállítású Baedecker ára 200 leu és 
az összes könyvkereskedésekben kapható.

— Halálozás. A kérlelhetetlen halál újra 
egy derék és szorgalmas polgártársunkat 
ragadta el közülünk: Maksay Károly volt 
szászvárosi iparos és vendéglős, aki később 
Déván, utóbb Nagyszebenben is vendéglőtu
lajdonos volt, f. hó 4-én d. u. 5 órakor sziv- 
szélütés következtében 71 éves korában hir
telen meghalt. Az elhunyt vendéglőst váro
sunkban mindenki előnyösen ismerte s igy 
halála városszerte mély részvétet keltett. Te
metése f. hó 7-én nagy részvét mellett ment 
végbe Nagyszebenben. Az elhunytban Mak
say Aladár és Maksay Géza nagyszebeni, 
Maksay Gyula budapesti kereskedők az édes
apjukat gyászolják.

— A városi tanács a marhahúst, — te
kintettel az óriási mértékben ingadozó árakra
— csak azoknál a mészárosoknál maximálta, 
akik a közélelmezést illetőleg szerződéses vi
szonyban állanak. A maximális árak egyéb
ként változatlanok.

— Halálozások. Özv. székelyudvarhelyi 
Szabó Józsefné szül. Soltész Róza mult hó 24- 
én 71 éves korában Déván elhunyt. Temetése 
mult hó 26-án ment végbe nagy részvét mel
lett. Az elhunytban Szabó Imre volt dévai 
pénzügyi számellenőr édesanyját gyászolja.
— Özv. Fekete Pálné szül. Bartha Polixéna 
86 éves korában mult hó 28-án Déván el
hunyt. Temetése 30-án volt nagy részvét mel
lett. Az elhunytban Székely Árpád dévai posta
tisztviselő anyósát gyászolja.

— „Silicium“. Hátszegen a napokban ala
kult egymillió leu alaptőkével „Silicium“ név 
alatt egy konzorcium, amelynek tagjai: San- 
zian János, Bernád Zoltán földbirtokosok és 
Szőliősy Etek gyógyszerész. A konzorcium 
azon célból alakult, hogy egy Borbátvizen 
már egyszer üzemben volt üveggyártásra al
kalmas homokbánya kitermeltessék. A ho
mokból mümárványtömbök és járdaszegélye
zésre alkalmas sárga kockakövek is készíthe
tők. A homok németországi szakvélemények 
szerint üveggyártásra szinte páratlanul al
kalmas.

— Egy gyermek, aki szüleit keresi. 
Coica Károly ezelőtt hat évvel veszett el, 
illetve ezelőtt 6 évvel Temesváron a Dom
nita Elena állomásnál találták meg, jelenleg 
Ostoia Ștefan Jebeli-i (Temesmegye) lakos
nál tartózkodik — szüleit keresi. A gyermek 
orra, szája rendes, szemei zöldesfényben ját
szanak. Érdeklődéseket a temesvári csendőr
parancsnoksághoz kell küldeni.
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— Mielőtt baleset történnék, jó volna, ha 
városunk illetékes hatóságai gondoskodná
nak arról, hogy utcakeresztezéseknél az autó
kat vezető soffőrök feltűnően szembeötlő

— A város 5 milliós kölcsöne. A vá
rosi tanács elhatározta, hogy a villamos mü
vének javára illetve egy éjjel-nappali áramot 
előállitó Diesl-motor beszerzésére 5 millió
leu kölcsönt vesz fel. Ha tehát sikerül köl-; jelzőtáblák jelezzék a „lassan hajts“-ot. Gyak- 
csönt kapni, lesz becsületes világításunk. Mi-. ran látunk autókat őrült iramban száguldozni 
kor, Mikor? Kérdi újra a városi polgárság.

— Detasálások. Popa Péter dévai főszol
gabírót a belügyminiszter Marosillyére helyezte 
át és egyidejűleg szolgálattételre a belügy
minisztériumba detasálta. — A belügyminisz
ter Gheorgescu Constantin első osztályú rend- 
őrfönnököt Déváról a kolozsvári szigurancá- 
hoz detasálta, ugyancsak detasáltattak a dévai 
rendőségtől Iliescu Alex. III. o. rendőrbiztos 
a dévai szigurancához és Calinescu N. rend
őrlegénységi parancsnok Sináiára a városi 
rendőrséghez.

— Kinevezések. A pénzügyminiszter San- 
dau Avram dévai pénzügyőri szemlészt fő- 
szemlésszé, Doma Miklós, Jakab Miklós és 
losan Teodor fővigyázókat pedig szemlészekké 
nevezte ki.

— Olaszországban ünnepnapi adót 
hoznak be a tuberkulózis leküzdésére. 
Az „Ellenzék“ Írja: Rómából jelentik, hogy 
Mussolininek egy rendelete jelent meg, amely 
szerinti valamennyi vasár- és ünnepnapon a 
városközi és közúti vasutak viteldiját tiz cen- 
tisimoval föl kell emelni s a fölemelésből be
folyó összegeket a tuberkulózis leküzdésére 
szolgáló országos intézmények javára kell for
dítani. Nálunk sem ártana, ha e példát kö
vetnék.

— A városi tisztiorvos ur figyelmébe 1 
A hátszegi Weil-féle higiénikus pohár- és 
üvegmosó készülék, amely a hunyadmegyei 
orvosok gyűlésén is be lett mutatva, már 
szabadalmazva forgalomba került. Egy készü
lék ára nagyság szerint 1100, 1830 és 2070 
leu. Az italmérő helyeken nélkülözhetetlen 
készülék ez, mert az mégsem tűrhető, hogy 
a sörös-boros és pálinkás poharakat egy olyan ;

át városunk főutcáin, piacán. Jó lenne, ha a 
város végein feltűnő tábla jelezné a városban 
megengedett gyorsaságot. Már többször kér
tük ezt a lap hasábjain, de hát — ép úgy 
mint a járdákról hiányzó fedőlapok ügyében 
— misem történik. Itt kérdjük, hogy az el
hanyagolt hepe-hupás Hegy-utca kövezeté
nek rendbehozása mikor kezdődik meg? Az 
aszfalt (?!) járdák tatarozásával mi lesz?

A valuták uj átszámítási kulcsa a vas
úton. Bukarestből jelentik: A CFR. vezér
igazgatósága a külföldi valuták átszámitási 
kulcsát május elsejétől a következőképp álla
pította meg: német márka 61 leu, osztrák 
shilling 32, cseh korona 8, lengyel zloty 30, 
svájci frank 50 leu, 100 magyar korona 32 
báni.

— Biciklisták figyelmébe! A járdákon 
való biciklizés szigorúan tiltva van s igy az, 
aki ezt mégis cselekszi ne csodálkozzék azon, 
ha meghívást kap a rendőrségre, ahol bün
tetést sóznak a nyakába. A rendőrség vagy 
bárki részéről történő és beigazolható eme 
kihágás feljelentése alapján megindul az el
járás. Biciklisták le a járdáról!

— Soffőr tanfolyam Szászvároson. Ma, 
amikor a gépkocsi vezetésének és kezelésé
nek tudása úgyszólván elsőrendű szükséglet, 

, örömmel kell üdvözölni a Szászvároson, má
jus 20-án megnyíló s 8 hétig tartó sofför- 
tanfolyamot. A tanfolyam tanítója és vezetője 
Szőllösy János volt rendőrkapitány, autó-tu
lajdonos, a „Mercur“ autóbusz-vállalat direk
tora. A tanfolyamra beiratkozni nála lehet. 
Bővebb felvilágositással is ő szolgál.

i — Inspekciót e héten (május 10. reg- 

vizzel telt edényben öblögessék, melynek vizét '*'‘A V . ú**** ?
csak minden 40—50 pohár öblögetése után, 
változtatják, nem is beszélve arról, hogy az 
öblegető gyakran kétes tisztaságú körmei is 
megfürödnek a bámuló lében. Egy ilyen ké
szülék 10 évig is eltart s igy annak beszer
zésére bátran lehet „kötelezni“ (s nem kérni) 
e t. vendéglősöket és korcsmárosokat.

— Kertiünnepély. A helybeli róm. kath. 
egyháztanács f. hó 16-án a róm. kath. iskola 
termeiben, kertjében, udvarán tánccal egybe
kötött kertiünnepélyt rendez. Az ünnepély 
műsora a következő: 1. Ima. Énekli a róm. 
kath. dalárda. 2. Uram, megkérem a kezét. 
Bohózat. 3. Dal a női hűségről. 4. Modern 
Háry János, (vígjáték). 5. Monolog: A fiam 
lakodalma. 6. Népdalok. Énekli a róm. kath. 
dalárda. 7. Táncjelenet. 8. Tréfás dal. Ami
dőn újólag felhivjuk a közönség figyelmét e 
kerti ünnepélyre, amely 16-án d. u. 4 óra
kor veszi kezdetét, jelezzük, hogy aki ott 
megjelenik, jól fog mulatni. A fenti műsoron 
kivül lesz ott tánc, sok Ízletes ételekkel, zama
tos italokkal megrakott sátor, fleckensütés, 
konfetti, szerpentin, jókedv és jó cigányzene. 
Ezek a dr. Balogh Jánosné úrnő, polgári 
iskolai igazgató által meghonosított kertiünne
pélyek mindig jól szoktak sikerülni. Senkise 
mulassza el tehát megtekinteni e mulatságot.

— A tárcsái gazdaság elad fiatal bi
kákat. A kolozsmegyei állattenyésztési bi
zottság kezeiben levő tárcsái gazdaság elad 
úgy községeknek, mint magánosoknak, a hí
res gróf Vass féle tenyésztésből vásárolt er
délyi fehér- és siementhali bikákat. Árak: 

16—22.000 leu.

Vlad-féle gyógyszertár tart. Éjjeli csengő mű
ködik.

— Vakmerő betörés és tolvajlás. Kel
lemetlen meglepetés érte dr. Orbonás Szevér 
helybeli kir. közjegyzőt f. hó 3-án. Ugyanis 
e napon családjával a helybeli állami polgári 
leányiskola által a „Central“-ban rendezett 
előadáson vett részt, de amikor hazament, 
meglepődve konstatálta, hogy valaki behatolt

az irodájába és onnan egy teljesen uj „Un- 
terwodMéle Írógépet elvitt. Csodálatos, hogy 
egyéb holmikhoz nem nyúlt, s az is, hogy a 
sötétben is nem a még ott lévő 2 ócska Író
gépből választotta ki az elvinni valót. A rend
őrség erélyesen nyomoz a tettesek után. Ér
dekes, hogy sem a Corvinus üzlet, sem a 
Gensthaler órásbolt betörő tolvajai még eddig 
nem kerültek kézre. Feltehető, hogy a helyi 
viszonyokkal ismerős egyén szerepelhet ezen 
betöréses-lopásokban. Az ellopott uj Írógépet 
115 dollárért csak a napokban vásárolta meg 
a károsult közjegyző. Aki a fenti adatok alap
ján nyomra vezet, illő jutalomban részesül. 
A kérdés: kinek, ki, hol és mikor ajánlott 
fel „Unterwod“-féle uj írógépet megvételre? 
Igenlő válasz alapján tovább érdeklődve talán 
sikerülhet a tettesek nyomára jutni.

— Lámpát a rendőrség helyiségei elé I 
Amióta a helybeli rendőrség a városháza 
belsőbb épületeibe költözött, azóta az éjsza
kák villanytalan sötétjében az idegen nem 
tudja, hol van a rendőrség. Kérjük, hogy az 
éjfél utáni sötétségben a rendőrséghez vezető 
bejárat elé egy jelzőlámpa állitassék fel, hogy 
azok az idegenek, akik éjjel városunkon át
haladnak, valamelyes rendőrségi beavatko
zásra szorulnak, gyorsan megtalálják a rend
őrséget.

Nyilvános árverésen eladó a 
kis-kollégium és a vele kapcsolatos 
kertekben a fütermés. Árverés ideje 
május ho 10-ike, hétfőn délután 3 
órakor a kis-kollegiumban.

Egy jobb házból való leány 
fogtechnikus tanoncul felvétetik. — 
Cim: Alvinczy Elza fogász, Orá^tie, 
Széli-utca. 174 i—3

t

Abrahám Manónál
Főtér 13 sz. alatt kitűnő minőségű 
lisztet, úgy vizimalmit, mint gőz
malmit, valamint tengerit, tengeri
lisztet, korpát, a legelőnyösebben 
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Gépleány 
azonnali belépéssel felvétetik 
lapunk könyvnyomdájában.

r

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