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a pénzküldemények és hirdetések a kiadóhivatalhoz küldendők 

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

Szászváros és környéke
szavazó magyar polgáraihoz I

Magyar Testvérek 1 A befejeződött országos 
képviselő választások rendjén olyan számot
tevő erőt és határozottan erkölcsi méltósá
got tanusitó fegyelmezettséget demonstráltatok 
egyöntetű s megingathatatlan magatartástok- 
kai, hogy a pártfegyelem iránti példás enge
delmességetekért, a Szászvárosi Magyar Ta
gozat vezetősége a legbensőségesebb örven
dezéssel és hálával hajtja meg előttetek az 
elismerés lobogóját.

Magyar Testvérek! Dacára az ünneprontó 
és minden magyar erkölcsi komolyságot ki
sebbíteni akaró, fondor lelkületű pletykakoty- 
vasztók hireszteléseinek és ferditő susárlá- 
sainak, a pártvezetőség legilletékesebb hatá
rozottságával kijelentjük, hogy Ti az egyete
mes magyar érdeknek s a kormányt támo
gató morális kötelezettségnek, példásan és 
lelkiismeretesen eleget tettetek!

Öblös torkú kortesvezérek (lásd pl. Balsa). 
meliveregető, égre-földre esküdöző, elöleges 
fogadkozásai lehet, hogy a választások nap
ján zápon maradtak s mindenestül megápo- 
rodtak, de amire Szászváros és környéke 
magyarsága vállalkozott azt az utolsó betűig 
Ti valóra is váltottátok 1 Kérjük a Ti további 
fegyelmezett és magyar szivekhez illő enge
delmességeket, mert igy bizonyos lesz a mi 
fáradságos küzdelmünk megérdemlett diadala 1 
Testvéri öleléssel köszöntünk mindnyájatokat 1

Föl a magyar szivekkel 1

9 Szászvárosi Magyar Tagozat üBZBtösége.

jgazságszolgáltatásnnK 
mizériái.

A juszticia szent vesztibulumát napról-napra 
kezdik rombolni azok az uj törvények, ame
lyek olyan államokból vétettek át, hol a kul
túra egy század évvel előbb áll, mint nálunk 
és ahol a köz- és gazdasági életviszonyok 
egészen más vágányokon haladnak, mint a 
mi hazánkban.

Csak rövid ideje annak, hogy a közsé
gektől elvonták a bagetell- és mezőrendőri 
ügyekben való bíráskodási jogkört s a járási 
főszolgabirói hivataloktól pedig az erdőren
dészeti és mezőrendőri kihágási ügyekben 
eddig gyakorolt bíráskodást s mindezen pro
cedúrák végzését a rendes bíróságok hatás
körébe utalták át. És hogy eme fejetlen újí
tások sorozatában ne álljon elő stagnálás, 
beszüntették a vármegyei és városi árvaszé
kek működését s ezeknek munka- és hatás
körét a törvényszékekhez osztották be „Sec
ția tutelară“ cim alatt, ahol sok helyen az egész 
vármegye területén lévő gyámi és gondnok
sági ügyeket egy biró, egy jegyző és egy ik
tató-kiadó kezeli és végzi.

Hát ilyen beosztás mellett az árvák ügye 
olyan zátonyra jut, ahonnan biztosan bevár

hatják nagykorúságuk elérkeztét, a mikor az
tán gyámhatósági beavatkozás nélkül is ön- 
állólag, — de már csak birói beavatkozással 
— intézkedhetnek ügyeiknek rendezésében. 
Igen, mert kiskorúságuk ideje alatt az árvák 
vagyona a felügyelet és ellenőrzés nélküli ke
zelés által jó nagy részben már elkallódott s 
mert a törvényszékek gyámügyi osztályának oly 
csekély munkaerő áll rendelkezésére, hogy 
azzal még csak egy nagyobbacska község 
adminisztrációját sem lehetne elvégezni, miért 
is eme osztályok vezetőit mulasztással vagy 
hanyagsággal vádolni nem lehet, mert „ad 
imposibilia nemo obligatur“.

Ezen állapotokat tovább megtűrni, elhall
gatni nem szabad, mert ez egyrészről veszé
lyezteti az árvák ezreinek érdekeit, másrészről 
pedig a kormányra nézye sem alkalmas arra, 
hogy az állampolgárok ezrei és az állam jog
kereső közönsége bizalommal viseltessék iránta 
és a külföld előtt is emelje tekintélyét.

Az igazságszolgáltatás szent templomába 
is beengedték a politikai élet sáfárait s a 
független biró — akár mintegy vasutjjegy- 
kiadó — a bíróság hivatalos hegységében — 
több napon át — százával osztogatja a vá
lasztási igazolványokat a zsúfolásig telve levő 
birósági helyiségben. És hogy birói tekin
télye még jobban emeltessék (?!) el kell 
utaznia falukra is s ott kiosztani a választó
jogosultak részére szükséges igazolványokat, 
amely 10—15 napnál is többet vesz igénybe.

Hát józan ésszel helyeselhetőnek tartható-e 
eme eljárás?

Hiszen ott vannak a falusi jegyzők, köz
ségi birák, szekretárok, főszolgabirák és vá
rosi primárok, akik a választókat közvetlenül 
ismerik s igy a választási igazolványok kéz
besítését kétségtelenül jobban eszközölhetik, 
mint a helyi viszonyokkal ismeretlen járásbiró, 
aki az ilyfajta szolgálat által a jogszolgáltatás 
fontosabb teljesitésétől indokolatlanul vona- 
tik el, ami által ugyancsak a jogkereső kö
zönség szenved beláthatatlan károkat.

A birót nem szabad olyfajta szolgálattételre 
szorítani, amelynek teljesítésére a közigazga
tás alsóbbrendű szervezeti közegei is kellő
leg alkalmasak.

Ezen bajok orvoslására az ügyvédi kama
rák hivatvák, amelyeknek haladéktalanul fel 
kell világositaniok a kormányt arról, hogy a 
fentebb jelzett abnormális állapotokon segí
teni kell, mert a késedelem veszélyezteti a 
közérdeket s a kormány tekintélyét.

(Sepsiszentgyörgy)
id. Sxánthő Károly.

A K^pViselőVálasztásoKon az 
AVarescu-Hormátty győzött.
A napisajtó részletesen számolt be a lefolyt 

választási küzdelem minden fázisáról s an
nak eredményeiről. A küzdelmet megelőző 
óriási agitáciőból, korteskedésből, amelyet a 
külömböző pártok nagy energiával fejtettek 

ki, mi Hunyadmegyeiek is eleget láttunk. Az 
eredmény: az Avarescu-kormány győzelme. 
A szászvárosi választópolgárok szavazata igy 
oszlott meg: a román nemzeti párt (Vlad- 
párt) 1194, a kormánypárt 831, a Cuza-párt 
(Mota-párt) 59, a liberálispárt 52, a szociá- 
listapárt 11 és a komunistapárt 11 szavazatot 
kapott.

Vármegyénkben a román nemzetipárt circa 
800 szavazattal kapott többet, mint az Ava- 
rescu-párt. A választások, kisebb-apróbb in
cidenseket leszámítva, az egész megye terü
letén csendben-rendben folytak le. A napilapok 
aprólékos részletességgel számoltak ba a me
gyénkben lefolyt választásokról is s igy mi 
ismétlésekbe nem bocsátkozunk. Megírjuk 
azonban, hogy úgy a hivatalos, mint a nem 
hivatalos koponyákban szeget ütött a szász
városi 11 komunista szavazat s főleg az iz
gatja a közvéleményt, hogy kik lehetnek azok 
a tizenegyek?! Az is meglepő volt, hogy 
ebben a még nem is oly régen (pár hó előtt) 
liberálisoktól „hemzsegj* vámosban, ahol a 
múlt. yAlflSijá&n a liberális párt „győzött**, 
macsan 52, mond ötvenkét liberális polgár 
„akadt“. Visszagondolva a múlt választás 
azon jelenetére, amikor az egyik liberális 
korifeus azt mondta egyik magyarajku vá
lasztópolgár barátjának: hogy is mertek ti 
Vladra szavazni, hiszen egy ilyen hatalmas 
és erős párt, mint a Bratianué úgy el seper 
titeket, mint az őszi szél a falevelet. Jelenleg 
ez az ur hangos nemzeti párti. Tempóra 
mutantur et nos mutamur in illisl Riporter.

Hanyadmegyében tartózkodó idegen 
állampolgárok figyelmébe.

A munkaügyi miniszter egyetértésben a bel
ügyminiszterrel, elhatározta, hogy az idegen 
állampolgárok útlevelei felett ez év júniusá
ban általános felülvizsgálatot fog tartani, hogy 
megtudhassa az itt tartózkodó idegen állam
polgárok számát, foglalkozását és tartózkodási 
helyüket.

E célból mindazok az állampolgárok, akik 
Hunyadmegye területén laknak, akik itt él
nek az országban, akár mint munkások, mun
kaadók vagy más foglalkozásúak, függetlenül 
attól, hogy tartózkodási engedélyük meddig 
érvényes, le kell, hogy tegyék tartózkodási 
engedélyüket és útlevelüket a megyeszékhelyi 
állambiztonsági hivatalnál (Sigurantia).

Fenti okmányokat a további ittartózkodás 
iránti kérvény keretében kell lehelyezni.

Az idegen állampolgárok közül a munká
sok kérvényét a munkaadó tartozik leadni, 
feltüntetve a munkások foglalkozását és fi
zetését.

Azok a munkások, akik ebben az időpont
ban nem lesznek alkalmazásban, maguk kell, 
hogy kérvényüket beadják, feltüntetve fog
lalkozásukat.

Azok, akik önnállóak, kérvényeikben fel 
kell, hogy tüntessék foglalkozásuk vagy vál
lalkozásuk nevét.
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Azok, akiknek bármely okból nincsen tar
tózkodási engedélyük, fel kell tüntessék kér
vényükben : név és elönév, születési év, ál
lampolgárság, foglalkozás, a hely, ahol fele
ségük lakik és gyermek ha van, azok nevei 
és életkora.

A sziguranca junius 1-vel beküldi ezeket 
a munkafelügyelőségnek, ahol junius 5-étől 
kezdve egy felülvizsgáló bizottság működik.

A bizottság általánosságban az itt tartóz
kodást 1927. junius 1-ig fogja engedélyezni.

Felülvizsgálás után az okmányokat a felek 
a szigurancia, rendőrség vagy a járási köz
igazgatási hivatalok utján fogják visszakapni.

Azok az idegen állampolgárok, akik nem 
jelentkeznek a felülvizsgálás céljából, csak a 
tartózkodási engedély lejártáig tartózkodhat
nak az országban s ez a határidő semmiféle 
indokkal nem nyer meghosszabbítást.

A „KÖRÜNK“ májusi száma.
A Korunk uj száma megint meglepetést 

hoz az olvasónak: újból egészen más, mint 
az előző számok. Már negyedik száma jelent 
meg s még egy név sem fordult elő kétszer 
benne. A munkatársak nagy bősége biztosítja 
a kitünően szerkesztett szemle változatosságát 
és érdekességét. Ugylátszik valóban, hogy 
Dienes Lászlónak sikerült közös munkára 
megszervezni nemcsak az elszakadt területek, 
hanem az anyaország és a távoli külföldre 
elszóródott progresszív gondolkozásu kiváló 
magyar írókat is. Kétségtelen az, hogy ilyen 
általánosan érdekes s széleskörű koncepci
ójú szemléje nem volt még a magyarságnak.

A most megjelent májusi számot legna
gyobbrészt budapesti magyar írók Írták. Vám- 
béry Kusztem egyetemi tanár, a mái magyar 
progresszív mozgalom egyik vezére, Ur és 
kereskedő cim alatt szellemesen s sok érde
kesebbnél érdekesebb történelmi adatra tá
maszkodva, a régi úri szellem és a modern 
kommerciális és ipari szellem ellentétét fej
tegeti. Berdjajev, orosz kulturfilozófus tanul
mányának második befejező része az európai 
kultúra elgépiesedését s a Renaisance elfaju
lását és korunkban lefolyó befejezését vilá
gítja meg hatalmas erővel. Guidossy szatiri
kus regénye, a Dizzy szintén befejeződik e 
számban. Dizzy sok kaland után, amellyel 
„nagytőkés** sorsa jár, visszatér családi iste
neihez az istállóba, a jó, illatos szénához, 
szintén alkalmat adott a szerzőnek, hogy el
mondja sok harapós megjegyzését a mai 
trösztkapitalizmus kinövései ellen. Talán leg
érdekesebb a májusi számban Földessy Gyu
lának, az ismert Adykutatónak cikke Ady 
harcairól, amelynek az Ady-probléma mély 
megérzéssel arra mutat rá, hogy az Ady kö
rüli harcoknak még csak az első része nyert 
befejezést, amennyiben Adyt még csak esz
tétikailag ismerték el hivatalosan s a jobb 
oldalon is, de Ady magyarságát, ami pedig 
a legigazibb magyarság, még mindig vitatják. 
Pedig ennek elismertetése fejezheti csak be 
az Ady körül folyó harcokat. — Nagyon ér
dekes és mélyenjáró Braun Soma (szintén 
budapesti iró) nagy tanulmánya az Uj orosz 
regényről, amelyben azzal a változással fog
lalkozik, amelyet a világháború és a forra
dalmak az orosz nép lelkében előidéztek s 
amely uj, mai irodalmában visszatükröződnek. 
A háború előtti tragikusan szomorú, oblomo- 
vosmelancholikus orosz irodalom helyébe, 
amely egy kényszerű passzivitás gyümölcse 
volt, egy filmszerű, elsősorban a cselekményt 
hangsúlyozó, aktív irodalom lépett, amelynek 
legnagyobb problémája a tömegek szimultán 
szerepeltetése.

De legmegrázóbb erejű irás a Korunk uj 
számában Fritz v. Unruh Áldozat-ut-jának 
Fabry Zoltán művészi fordításában megjelent 
részlete. Unruh könyve a legnagyobb „há
borús** irás, amely a verduni élményt, amely 
az arisztokrata ulánus tiszt szemét felnyitotta 
az igazságra, konstruktiv élménnyé fokozza.

A Kulturkrónika rovatában Kassák Lajos 
ir a reklámról, Austerveil Anna Raymund 
Dunkanról, Gömöri Jenő a bécsi Jugendamf- 
ban alkalmazott gyakorlati pszihoanalizisről, 
Scheltmann Rézső a Népszövetség fiaskójáról, 
egy hosszabb cikk pedig a naperőgép jövő
jéről. A Szemle-rovat érdekes könyvszemlé
ket hoz. Kettő is foglalkozik hosszasabb az 
okkultizmus és a telepátia tudományos meg
ítélésével, egy másik Murat-nak a fehér né
pek alkonyáról irt problematikus könyvét bí
rálja, Grofsorean ellentmondást keltő cikkét 
ismerteti Európa szükségszerű elbalkánizáló- 
dásáról. Sevire kézi könyvét a Ferendizmus- 
ról, stb.

Az egész magyar nyelvterületen páratlanul 
álló változatos és érdekes havi szemle meg
rendelhető a Korunk kiadóhivatalában, Cluj- 
Kolozsvár, Str. Regala 47. Előfizetési ára fél
évre 360 leu, negyedévre 200 leu.

XépKiálHtás pisKi"-
Emília C. Suciu és ifj. Liszka Sándor képtárlata. 
Di>. Groza Péter hözmunhaügyi miniszter a hép- 

tárlat megnyitóján.
Piskinek kulturhistóriai eseménye volt, mely

nek révén a szomszéd városok kulturfölény- 
nyel kérkedő közönsége által oly sokszor le
nézett „kicsi fészek** belekapcsolódott az egye- 
teTnes kulturközösségbe. F. hó 15-én, szom
baton este képkiállitás nyilt meg a Polgári 
Kaszinóban, amelyet bátran történelminek ne
vezhetünk, mert Piski fennállása óta a leg
első, amit e nemben a krónikás Piski anna- 
leseiben feljegyezhet. Nem világrengető ese
mény, mint például a Nemzeti Szalon tárla
tai, vagy az Ernst-muzeum képaukoiói, de 
mindenesetre jelentőségteljes stáció. Egy lép
csőfok a fejlődés és kulturális haladás fölfelé 
ívelő pályáján, melynek a zenitet ostromló 
legmagasabb pontja felé való törekvésben, 
ha végső eredményében beérkezést még nem 
is jelent, de mindenesetre nemes lendülettel 
való nekiindulás, mely minden tiszteletet meg
érdemel.

Két művészi hajlandósággal megáldott ifjú 
emberé az uttörés érdeme, kikben a művészi 
akarás nemes elszántsággal párosult s ered
ménye : az első képkiállitás Piskin. Emília C. 
Suciu és ifj. Liszka Sándor e két ifjú mű
vész, kik képeikkel merészen kiálltak a fó
rumra, hogy nyilt sisakkal szembenézzenek a 
lekicsinylő mosollyal, vagy ami még ennél is 
elriasztóbb, a fagyos közönnyel, és megcsi
nálták az első piskii képtárlatot. Az egyik 
eggyel innen, a másik ugyanannyival túl élete 
20-ik esztendején. Nem csodagyerek egyikük 
sem, de már olyan valakik, akik nemcsak 
akarnak és mernek, de adnak is már kon
krétumokat s ha messze is még beérkezésük 
diadalnapja, (hiszen annyira ifjak még) de 
már elindultak. S hogy be is érkezzenek va
laha, ez már csak idő és művészi őstehetsé
gük öntudatossá fejlesztésének és elmélyíté
sének kérdése csupán.

Összesen 67 darab képpel szerepeltek a 
tárlaton. Többnyire tájképek, csendéletek, in- 
terieur-ök. Kezdő ecset-titánok első stációi.

Emilia C. Suciu k. a. a markánsabb ket
tejük közül. Ö a férfiasabb, erősebb tónusu, 
tájképeiben némi böcklini reálizmussal, an

nak komorsága nélkül. Különösen csendéle
tei s az árnyalati kontrasztokat élénkebben 
kidomborító esti holdfényes tájképei kifejezőek.

Ifj. Liszka Sándor — vele ellentétben — a 
gyöngédebb, femininebb, a halkabb tónusu, 
enyhébb, világosabb szinekkel való ábrázolás 
készségeivel s igy különösen fehér hava, téli 
tájai meglepően harmónikusak.

A képtárlat megnyitásának napja a szeren
csés véletlen folytán egybeesvén dr. Groza 
Péter közmunkaügyi miniszter piskii prog- 
rammbeszédével, a miniszter a képkiállitást 
is kitüntette magas látogatásával s a kiállí
tóknak nemcsak legteljesebb elismerését fe
jezte ki, de egyben négy képüket (E. C. Suciu: 
Déva vára és Erdei malom, ifj. Liszka S.: 
Nagymama levelet olvas és Fala morgana) 
meg is vásárolta.

A tárlaton szerepelt még Hamerák Károly 
három feltűnően szépen sikerült, művészi ki
vitelű fekete-fehér tónusu tájképpel, melyek 
Groza miniszter élénk tetszésével találkoztak, 
úgyszintén Dombi Péter több igen szép és 
érdekes árnyképpel, (tussrajzok üvegre) me
lyekből Groza miniszter szintén többet meg
rendelt.

Megállapítható tehát, hogy a legelső piskii 
képtárlat, melynek kiállitói kivétel nélkül va
lamennyien a simeriai CFR. műhely tisztvi
selői, várakozáson felül sikerűit s méltó arra, 
hogy a kiállítók iránt a legélénkebb rokon- 
szenvet felébressze.

A kiállítás május 16-tól 28-ikáig tartott.
S. B.

NAPI HÍREK.
— Áthelyezések. A belügyminiszter Mitric 

Constantin dévai rendőrlegénységi tisztet Ba- 
cauba helyezte át. — Ugyancsak a belügy
miniszter Ghitiu loan rendőrlegénységi tisz
tet Bacauból Dévára visszahelyezte. — Tarziu 
G. titkos rendőrt a dévai szigurancától a dé
vai rendőrséghez helyezték át.

— Junius 23-ikára halasztották el a 
községi tanácsok szenátor választását. 
A hivatalos közlönyben megjelent kormány
rendelet, a megyei és városi tanácsok szená
torainak választását, amelynek idejét eredeti
leg junius 4-ére tűzték ki, junius 23-ára ha
lasztotta el. A rendelet indokolása szerint az 
elhalasztás azért vált szükségessé, mert a 
megyei választások után minden valószinüség 
szerint pótválasztások is lesznek s mindaddig 
amig ezek is le nem zajlanak, megyei és 
községi szenátorok választását sem lehet meg
ejteni.

— Letették a szenátorjelöltek listáját 
is. Hunyadvármegyében a szenátori helyekre 
csupán három párt tett le listát és pedig: 1. 
Kormánypárt, jelöltjei: 1, Vasile Janza volt 
prefektus, 2. dr. A. Craciunescu, 3. dr. Simion 
Dragomir. 11. Nemzeti és parasztpárt, jelölt
jei: dr. Pop lustin a dévai ügyvédi kamara 
dékánja. 2. George S. Mironescu. 3. Satum 
Izidor. 111. Liberális párt, jelöltjei: 1. Ioan 
Panaitescu volt szenátor. 2. loan Vulcu a 
kereskedelmi és iparkamara elnöke. 3. Gene
rál i. r. Constantinescu. Lapunk zártakor vett 
értesülés szerint a szászvárosi szenátorválasztó 
polgárok szavazata igy oszlott meg: kor
mánypártra 430, nemzeti pártra 690 és a li
berális pártra 58 szavazat esett.

— Halálozás. Nyikus Mihály lovas csen
dőrfőhadnagy f. hó 24-én Cegléden a világ
háborúban szerzett betegség következtében 
hosszas szenvedés után 44 éves korában 
meghalt. Az elhunytnak városunkban is sok 
ismerőse van. A néhaiban Eisler Albert pénz
ügyőri főbiztos a sógorát gyászolja.
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— Magyar jelöltek a vármegyei köz
igazgatási bizottságban. A hunyadvár- i 
megyei Magyar Párt nagy választmánya f. 
hó 13 án délután dr. Meskó Miklós ügyvezető 
alelnök lakásán ülést tartott, amelyen Petro- i 
zsény, Púi, Hátszeg, Déva, Marosillye, Szász
város, Algyógy, Körösbánya és Brád magyar
sága képviseltette magát. Az ülésen megej
tették a vármegyei tagozat jelöléseit a közelgő 
vármegyei közigazgatási választásokra vonat
kozólag, a részére biztosított négy rendes és 
egy póttag helyére jelölvén Csulay Lajos 
hátszegvidéki birtokos nyug, alispánt. Dr. 
Martonossy György dévai ügyvédet, Török 
Bálint szászvárosi iparost, Konka Győző vul
káni vállalkozót és Kásler János dévai csán
gótelepi dazdát. A jelölő bizottság az egész 
értekezlet egyhangú kívánságára Cs. Lázár 
Lászlót jelölte első helyen, ki azonban korára 
és más irányú elfoglaltságára való tikintettel 
a jelölést nem fogadta el. A kisgazda érde
keltségeket a választmány a telepesek által 
megtartott külön gyűlés eredményeként kép
viseltette.

— A Hunyadmegyei Ref. Egyházmegye 
ez idei közgyűlését Szászvároson fogja meg
tartani junius hó 8-án és 9-én. A két napot 
igénybevevő közgyűlésre mintegy 50 egyházi 
és világi képviselő érkezik városunkba. A 
közgyűlés kiemelkedő pontjai a b. e. Nagy 
Károly ref. püspök és a Hunyadi Ref. Egy
házmegye múlt évben elhalt főgondnokai: 
Mara László és Pogány Károly felett tartandó 
kegyeletes emlékünnepélyek leendenek. Az 
ünnepi istentiszteletetek szónokaiul Dr. Nagy 
Gyula hátszegi és Juhász Izidor piskii ref. 
lelkészek kérettek fel. A városunkba [érkező 
ref. vezető egyéniségek méltó fogadására ma
gyar vendégszeretetéről híres városunk ma
gyarságát felekezeti külömbségre való tekin
tet nélkül ez alkalommal a magunk részéről 
is tiszteletteljesen felkérjük.

— Katholikus papok „Izrael barátai“ 
cimen egyesületet alakítottak a zsidóság 
megbecsülésére. Az „Ujkelet“ Írja: Rómá
ból jelentik: Rómában tekintélyes katholikus 
papok s világiak „Amici de Izrael“ (Izrael 
barátai) néven egyesületet alakitottak, mely
nek célja a katholikus világban kedvező han
gulatot teremteni a zsidóság iránt. Több be
folyásos bibornok is belépett az egyesületbe. 
Dr. Van-Asseldonk, az uj egyesület titkára 
következőképen nyilatkozott a társaság célja
iról: „Célunk Izrael szeretetét előmozditani. 
Prédikációk, előadások, újságcikkek és konfe
renciák által a katholikus világot meg akar
juk győzni, hogy közös Atyaistenünk Izrael 
népét visszavonhatatlanul kiválasztotta az ő 
népének. Az antiszemitizmus tehát direkt ellent 
mond az isteni tannak. E napokban bocsá
tunk ki egy fölhívást az egész katholikus 
papsághoz. A zsidók ne gyanakodjanak ve
lünk szemben, mert nem akarunk misszio- 
nárus vállalkozás lenni, hanem a legnagyobb 
bizalommal viseltessenek velünk szemben“.

— „A Szászvárosi Ref. Nöegylet közli, 
hogy a már jelzett nyári mulatsága nem ju
nius 6-án, hanem junius 27-én fog megtar
tatni. A siker teljesebbé tétele végett, a Nő
egylet — mint hirlik — be akarja várni az 
egyetemi hallgatók hazaérkezését. Mondanunk 
sem kell, hogy ez üdvös intézkedés a mu
latságot minden tekintetben a hagyományos 
jókedv és erkölcsi siker jegyében már előre 
is biztositja

— Inspekciót e héten (május 31. reggel 
6 órától junius 7. reggel 6 óráig) a Főtéren 
levő Graffius-féle gyógyszertár tart. Éjjeli 
csengő működik.

ERZSÉBET MOZI
a „TRANSSYLVANIA“-ban.

Ma vasárnap május hó 30-án 
délután 422 és este 852 órakor

Ez az utca

Bánat utca.
Bettauer Hugó szenzációs regénye, 

(á Frendlose Gossé) Nagyhatású iro
dalmi film. Főszereplők: Grete Garbó 
a legújabb filmcsillag, Ásta Nielsen 
a legelső filmcsillag, Eszterházy Ág
nes, Tolsztoj grófnő, W. Krauss.

Ezenkívül a legnagyobb szenzáció:

Babakirálynő
Figyelje meg, páratlan film.

Harry Liedtke és Maria Jacobini.

— Ajándék kulturház építésére. A vá
rosi tanács az uszoda melletti libalegelőül 
szolgáló üres teret a helybeli „román iparo
sok egyesületéinek egy „kulturház“ épitése 
céljára adományozta.

— Felhívás. Felhivom azon bajtársakat, 
akik 1916. okt. 10-én olasz fogságba estek 
és velem együtt Ossinára szigetén internálva 
voltak, hogy pontos cimüket azonnnl közöl
jék velem, hogy 10 éves találkozónknak rész
leteit és módozatát idejében elkészíthessük. 
Bajtársi üdvözlettel: Sámuel Lajos, dévai ke
reskedő.

— Uj színigazgatói koncesszió. Tibor 
Dezső szinigazgatónak — akinek egy Ízben 
már volt kisebb bánsági városokra koncesszi
ója — a kultuszminisztérium 21.364. sz. alatt 
ismét koncessziót adott vándortársulat szer
vezésére. Az uj szinigazgató már megkezdte 
bemutatkozását az illetékes hatóságoknál, va
lamint társulata beszervezését is. Tibor szín
igazgatót mi is jól ismerjük, a ref. Kún-kelle- 
giumban érettségizett s társulatával nálunk 
is játszott. Valószinü, hogy ő fog Szászvá
roson is játszani.

— A CFR. bérlői expessz-vonatokon is 
utazhatnak. A CFR. vezérigazgatósága el
rendelte, hogy a személy- és gyorsvonatokra 
szóló bérletjegyek f. évi május hó 10-én túl 
expressz-vonatokra való utazásra is feljogo
sítsanak ama vasúti hálózatokon, amelyekre 
a bérletjegyek szólanak; azzal a különbséggel, 
hogy az elindulási állomás pénztáránál a sze
mély- vagy gyorsvonatok és az expressz-vo- 
natok utazási jegyeinek árkülönbözeti többle
tét kötelesek megfizetni. Akiket tehát e több
let lefizetéséről való igazolvány hijján talál
nak a vonatokon, olybá fognak vétetni, mintha 
jegyváltás nélkül szállottak volna föl.

— Italmérési engedélyek kiadása. Ille
tékes helyről nyert információnk szerint a 
pénzügyminiszter 122533. sz. május hó 12-én 
kiadott körrendeletével utasította a pénzügy
igazgatóságokat, hogy azokban a községek
ben, ahol az engedélyek száma nincs betöltve 
a létszámon belül az italmérési engedélyek 
kiadassanak. A városokra nézve az italmérési 
engedélyek kiadását a pénzügyminisztérium 
magának tartotta fenn.

— Felvétel internátusba. A Szt. Ferenc- 
rendi nővérek vezetése alatt álló nagyszebeni 
tanitónőképzőbe fölvételért f. év junius hó 
végéig lehet folyamodni. A folyamodványhoz 
születési anyakönyvi kivonat, múlt évi iskolai 
Értesitő és orvosi bizonyítvány csatolandó.

Bennlakási havidij 420 leu és havonta 12 kgr. 
liszt. A képző első évfolyamán van nyolc 
5000 leues és nyolc 2500 leues ösztöndíj. 

> Ösztöndijért azok pályázhatnak, akik igazán 
reászorultak. Lelkészüktől szegénységükről és 
a családtagok számáról értesitést kell a ké
réshez csatolni. Van az intézetben elemi és 
polgári leányiskola és négy évfolyamú felső 
kereskedelmi iskola is. Azokban is 420 leu 
a havi ellátási dij. Az intézet réndkivüli előnye, 
hogy a növendékek gyakorlatilag könnyen 
elsajátithatják a német nyelvet. Prospektust 
készséggel küld az igazgatóság.

— Uj gépész a városi villamos miinél. 
A lemondott Csernászky Viktor gépész he
lyébe Florea Andrei szebenmegyei gépész 
választatott meg.

— Munkában a rendőrség. Amióta vi
lág volt és világ lesz, s benne emberek, 
mindig divott és dívik a szerencsejáték. A 
római katona kockavetése óta azonban sokat 
raffinálódott a „szerencsejáték“. Maguk a 
„modern“ államok is beálltak a jóljövedel- 
mező „bankadás“ sorába. Lutri, osztálysors
játék s sorsjegykibocsátás révén a karametli 
bankárok sikeres biztonságával gyarapitják 
jövedelmeiket. Ennek dacára a fenálló tör
vények súlyos keze lelecsap a bankárkonku
rensekre. Rendőrségünk a napokban lefog
lalt egy „kiri-miri“ és egy „makaó“ bankot.

— Az Ország-ut további kikockakövezé- 
sére vonatkozó tervek elkészültek a munká
latokra s ma-holnap árlejtés lesz hirdetve.

— Bácsiban, Haróban és Csernake- 
reszturon is megalakult a Magyar Párt. 
Vasárnap, f. hó 16-án délután Bácsiban, Ha- 
rón és Csernakereszturon is megalakult a 
Magyar Párt helyi tagozata. Bácsiban a dévai 
központból Bencsik Zzigmond, dr. Sándor 
Sándor és dr. Schulleri Frigyes jelentek meg 
és tartottak beszédet. A tagozat tisztikarát a 
következők személyében választottak meg: 
elnök: Bota Sándor ref. lelkész, alelnök Ke
rekes Árpád, titkár Zudor Imre, pénztáros 
Török Sándor, ellenőr Jenei László, jegyző 
Idősb. Török Árpád — Harón Csulay Lajos 
és dr. Martonossy Ggyörgy beszéltek a nép
hez. A megalakulás itt is lelkes hangulatban 
folyt le. A tisztikar a következő: tiszteletbeli 
elnök Bugyul Sándor, elnök Filepp Albert, 
alelnök Csuka Máté, titkár Szilágyi Dezső, 
pénztáros Gyenge Gábor, ellenőr Csuka László. 
Ez alkalommal a népgyülés tagjai kivonultak 
a temetőbe néhai Hollaky Imrének, a ma
gyar Nemzeti Szövetség első elnökének sirját 
meghatóan szép beszéd keretében megkoszo
rúzták. — Csernakereszturon dr. Leitner Mi
hály ü. v. alelnök vezetésével Balogh Géza 
és Dolcsig Jelentek meg. Dr. Leitner Mihály 
lelkes beszéde után itt is megalakult a ta
gozat tisztikar: elnök Daradics György, al
elnök Tamás Lajos, pénztáros Furka József, 
ellenőr Juhász Gergely, jegyző Farkas Gergely.

— Egy házaspár tragédiája. Megren
dítő eset történt f. hó 20-án csütörtökön dél
után a szomszédos Piskin. Egy petrozsnyi 
lakatos mestert a felesége néhány nappal 
ezelőtt két gyermekével együtt elhagyott. A 
férj felesége keresésére indult és Piskin össze 
is találkozott az asszonnyal. Az elkeseredett 
férj a találkozás pillanatában revolvert rántott 
és mielőtt az asszony még menekülni tudott 
volna, kétszer rálőtt. A golyók az asszony 
mellébe hatoltak, aki eszméletlenül terült el 
a földön. A férj ezután maga felé fordítva 
a revolvert, főbe lőtte magát és nyomban 
meghalt. Az asszonyt súlyos sérüléseivel a 
kórházba szállították. Életben maradásához 
kevés a remény.
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— A kiváncsi titokzatos „hivatalos“. 
Déván f. hó 25-én éjjel 2 órakor a dévai 
postahivatal szolgálatban lévő távirda tisztjé
hez egy urias kinézésű férfi s a szászvárosi vá
lasztáshoz kiküldött Dumitrescu százados meg
bízásából kérte a dr. Groza Péter miniszter 
által feladott táviratok kiszolgáltatását. A tiszt
viselő követelte az igazolást, amelyet az ide
gen megtagadott. 3 óra tájt az idegen újra 
beállított s újra kérte a táviratokat. Tagadó 
választ kapva, egyik kezével megragadta a 
hivatalnokot s másikkal a táviratok közölt 
kotorászott. A dulakodás azzal ért véget, hogy 
a támadó elmenekült. Valószínű, hogy a kint- 
álló társai jelezték, hogy a kiabálásra idege
nek közelednek. A rendőrség erélyesen nyo
moz a támadó után.

— Eljegyzés. Fehér József szőrme-szűcs, 
Fehér Ferenc helybeli köztiszteletben álló 
polgártársunk fia e hó 23-án tartotta eljegy
zését Veress Miklós CFR. főkalauz leányával: 
Mariskával, Kolozsvárt.

— Megnyílt a városi uszoda. A városi 
uszoda rendbe hozatván f. hó 22-én meg- 
nyilt. Szezonjegy: 1 személyre 160 leu, csa
ládjegy: 2 személyre 260, 3 személyre 340, 
azonfelüli családtagok személyenként 80 leüt 
fizetnek. Iskolásnövendékek: 100 leu. Köz
tisztviselők 50 százalékos kedvézményt kap
nak. Fürdőruha, lepedő külön fizettetik.

— Megdrágult a facédula. A városi ta
nács közli, hogy a sebeshelyi tűzifáról szóló 
facédulák ára ölenként 50 leuval drágább 
lett, vagyis egy öl ára ezentúl 650 leu.

— Erkölcstelen merénylet egy 11 éves 
leányka ellen. A helybeli vasúti állomáson 
történt a napokban, hogy egy Sója Edmund 
nevű közkatona ittas állapotában egy 11 éves 
leánygyermeket ajándékokkal halmozva el, 
megakart becsteleniteni. A vasúti állomás 
illemhelyére behurcolt gyermek kiabálására 
figyelmessé lett vasúti személyzet az ajtó fel
törésével kellő időben mentette ki a fojto- 
gatástól megkékült kisleányt a bestiális em
ber perverz vágyától. A kisleányt Csizmás 
Sabinának hívják. A katonát átadták a meg
érkező katonai patrulnak. A hadbíróság fog 
ítélkezni felette.

— Óh, az a járda! Egy helybeli urinő 
panaszolja, hogy immár háromszor érte kis- 
sebb, enyhébb kimenetelű baleset. Ugyanis 
már háromszor esett el a járdákat átszelő ár- 
kocskák miatt. A város az általunk 8 év óta 
sürgetett járdafedőket még most sem csinál
tatta meg. Vagy a város, vagy az illetékes 
háztulajdonosok csináltassák meg ezt, mert 
különben az alispáni hivatalnak tesznek je
lentést eme vétkes gondatlanságért. Adó, adó, 
taxa, vám, illeték, járdaadó, útadó stb. stb., 
hát ebből mi sem jut a fedőlapok beszer
zésére ? I

— Ki akar fuvarozni ? Szászváros város 
tanácsa a sebeshelyi faraktárából Szászvá
rosra szállítandó tűzifa fuvarozásáért ölenként 
380 leüt fizet. Akik fuvarozni akarnak, azok 
jelentkezzenek a városházánál a polgármesteri 
hivatalban. — A fuvarozást vállalóknak a hét 
minden szombatján fizetik ki járandóságaikat.

— Munkaközvetités. A dévai állami mun
kaközvetítő hivatal Str. Aurél Vlaicu No. 1., 
bejelentések utján a következő munkások kap
hatnak azonnali belépésre alkalmazást: 1 ker
tész, 4 szakácsnő, 1 női fodrász, 2 szalon
szabó, 1 fodrász, 2 cipész, 100 szénbányász, 
2 házvezetőnő, 6 pincérlány, 2 kávéslány, 
2 pincér, 12 cselédleány, 1 emberpár, 12 
iparostanonc (különböző iparágak elsajátítá
sára). Foglalkozást keresnek azonnali belé- 
pésre a következő munkások: 1 kazánfűtő,

1 lakatos, 1 kovács, 2 tisztviselő, 1 keres
kedő. A közvetítés teljesen ingyenes és leg
rövidebb időn belül történik. Mindazon mun
kások, kik az állami közvetítő hivatal utján 
kapnak elhelyezést, 50 százalékos utazási ked
vezményben részesülnek, úgyszintén család
tagjaik is, ha a munkással mennek. Minden 
munkás, munkába lépése alkalmával a kö
vetkező iratoknak kell birtokában legyen: a) 
Munkakönyv, b) Lakásváltoztatási a „Biroul 
Populație“-tői. Ha a munkás nem rendelke
zik a fentjelzett iratokkal, meg lesz büntetve, 
valamint munkaadója is, ki őt ez iratok nél
kül alkalmazta. Felhivjuk b. figyelmét a t. 
közönségnek, hogy igényüket jelentsék be a 
hivatalnál bármelyik munkanapon d. e 8— 
12-ig és d. u. 3—5-ig. A bejelentés történ
hetik személyesen, szóval, Írásban, postán 
vagy telefonon: szám 43. Az állami munkaköz
vetítő hivatal vezetője: Sassu.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik egyházközségünk sze

retett lelkészének, Stern Adolf főrabbinak el
halálozása alkalmából az egyházközséget ért 
nagy veszteség feletti fájdalmunkat a teme- * 
tésen való megjelenésükkel s részvétnyilatko- 
zataikkai enyhíteni szivesek voltak, ez utón 
mondunk halás köszönetét. Az a felekezeti és 
faji külömbség nélkül impozánsul megnyilat
kozott általános részvét úgy a család, mint 
az egyházközség minden tagját az embertest
véri szereteten alapuló mély hálára kötelezte.

A szászvárosi izraelita hitközség nevében: 
Vass Gyula Goldmann Sámuel
hitközségi elnök. hitközségi alelnök.

I

Szászvárosra Érkező vonatok menetrendje:
Érvényes 1926. május 15-től.

Tövis felől érkezik:
p.-kor (éjjel)

0 n
„ csak Piskiig
0

0

0

Arad felől érkezik:
2
4
5

10
19
21

Személyvonat 1 óra 30
Gyors n 1 n 57
Vegyes 6 „ 59
Személy ff 8 „ 12
Gyors H 8 „ 30
Személy 0 17 „ 53

Személyvonat
0

«

0

0

0

Gyors 
Vegyes 
Személy 
Személy
Gyors

óra
0

0

n
0

0

Express

58
46
24
59
47
44

p -kor
V

„ Alkenyérig
n
n 
n

vonatok:
Arad telöl érkezik 10 óra 38 perckor 
Tövis „ „ 19 „ 52

Ezen vonatok Szászvároson nem ál
lanak meg.

Vonatjáratok a megyében:
Déváról indul Tövis felé: gyors

4 06
2105

Déváról indul Arad felé: 9 16
2-40

Piski—Vajdahunyad.
Piskiről indul 4 33,16 10, 21-20, 11-15,7’05 
Vajdahunyadról indul 0 37, 5'47,

14 10, 15-70
Piski—Petrozsény.

Piskiről indul 4'40, 10'40,
Petrozsényból „ 5 03, 14'45,

Alvinc—Nagyszeben.
Alvincről indul 4 23, 12'10,
Szebenböl „ 3 40, 12 20,

Alkenyér—Kudzsir.
Alkenyérröl indul 1 45, 5 20, 12-30,
Kudzsirról „ 2 42, 6 50, 16 20,

személy
9-41

18 32
9-40

19-07

8 05,

21'40
22 01

17-30
19 30

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Névtelen levelekre nem válaszolunk, kéziratokat 

vissza nem adunk.
Médike, Temesvár. Szívélyes üdvözletünket 

küldjük az egész famíliának. A tátit várjuk. Egyéb
ként „kérem“ jól vagyunk. Kérjük a „kérem“-re 
ügyelni.

Elöflizetö. Azt, hogy a tilos és nem tilos kártya- 
pártikban ki és mennyit nyer, igazán nem tarthatjuk 
evidenciában. Erős megfigyelés és pontos jegyzések 
alapján meglehetne állapítani. A „Piatnik“ kultusz 
szent templomában igy kiáltani fel: nincs a nagy 
kártyacsatákban nyertes, csak Én, városunkban csak 
egy embernek a privilégiuma. A szemérmetlen smu- 
cigság prototípusát is Ö képviseli. Egyébként fordul
jon a rendörigazgatósághoz, mi nem vagyunk a „ha
tóság“, még kevésbé „spiclik“.

„Legyünk résen“. Azon leszünk s alkalomadtán 
még a „jóbarátság“ ellenére is „reáfekszünk“.

2030
23-32

Cenzurat de către Prefectura jud. Hunedoara : 
Dr. Maniu, subprefect.

Egy jobb házból való leány
fogtechnikus tanoncui felvétetik. —
Cim: Alvinczy Elza fogász, Orá^tie, 
Széll-UtCa. 174 3-3

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

vásárolhat. 98 21-

Nincs a megyében napilap,
s igy a megyei vonatkozású eseménye
ket, személyi és egyéb híreket, rendele
teket s üzleti vonatkozású hirdetéseket

ycsakis a megyében megjelenő újságokból |
olvashatja.

Rendelje meg a 14 év óta fennálló s a ej 
megye minden részébe járó

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

WMMKwnn k Szászváros! Könyvnyomda Rász'.’áNYTÁPSAsAa oyorssajtóján *9?6


