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A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőséghez 
a pénzklildemények és hirdetések a kiadóhivatalhoz küldendők 

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

Rovás.
Szászváros város ÍEjlődÉse,
a polgárság hözönyc és még valami.

Még a rég elmúlt időkben is kevés 
olyan gazdag város volt Erdélyben, 
mint Szászváros, ahol a pótadó a leg
újabb időkig ismeretlen fogalom volt. 
Ennek dacára egy város sem maradt 
úgy hátra fejlődésében, mint Szászvá
ros, dacára annak, hogy ahoz minden 
feltétele megvolt. A háború előtti idők
ben is a maradiság szelleme lebegett 
városunk felett s bizony ma, a háború 
befejezése utáni 8-ik esztendőben sem 
tapasztaljuk, hogy ez a szellem meg
változott volna.

A város megoldandó feladatainak 
keresztülvitele ma is csak a tervezge- 
tésekig, az igy volna jó, úgy volna jó 
jámbor óhajtásokig ért el, de azok 
megvalósitásából vajmi keveset látunk, 
tapasztalunk.

Városunk fejlődése és fejlesztése fel
tétlenül megkívánja, hogy azok a fel
adatok, amelyek megoldása nélkül ez 
a szó: város, csak üres fogalom ma
rad, mielőbb megoldassanak.

Ezek a feladatok nagyjából a követ
kezők: vízvezeték és csatornázás léte
sítése, városi székház épitése, a város 
vállalatát képező villamos müveknek 
éjjel-nappali világító és hajtóerővel való 
ellátása, egy modern városi kórház 
épitése, az összes utcák és a vasúthoz 
vezető országút kikockakövezése, asz
faltozása, népfürdő, tisztviselő és mun
káslakások épitése, a város 7000 hol
dat kitevő erdőinek olyan kezelése, a 
mely kizárja azt, hogy a lakosság tü- 
zelöfában hiányt szenvedjen, valamint 
azt is, hogy maga a város hivatalai
nak fűtésére a piacon a falusiaktól le
gyen kénytelen fát vásárolni, jól jöve
delmező halgazdaság létesítése, az ár- 
vizveszedelemmel fenyegető patakok 
szabályozása, rozoga hídjaink kicseré
lése, ipari s egyéb a város forgalmát 
emelő vállalkozásokban való részvétel 
stb. stb.

A Páristól-Bukarestig vezető vasúti 
fővonal mellett fekszik városunk s igy 
nemcsak a megyei és országos, hanem 
a nemzetközi forgalomba is közvetle
nül bele vagyunk kapcsolva s ezt a 
kapcsot fel kell használnia városunknak.

Sajnos, a nemzetközi, az európai for

galom csak elfut mellettünk, hiszen az 
expressvonatok meg sem állnak Szász
városon. De minek is állanának meg 
ezek a nemzetközi és világkereskede
lem vérkeringését szolgáló vasszörnyek, 
vaskolosszusok ? Minek ? Egy, a faluvá 
sülyedés lejtőjére jutott város nem is 
érdemli meg, hogy életének vértelen 
erecskéit belekapcsolja Európa nem
zetközi forgalmának lüktető vérkerin
gésébe, főereibe.

Addig, amig éjféltájt sötétség sza
kad reánk, addig, amig a járdát át
szelő 12—14 árkocskáról hiányzó fe
dél beszerzéséhez az elmúlt hét esz
tendőn kivül még egynéhány évtized 
kell, addig, amig a 3 km.-nyire messze 
lévő vasúthoz — a főérhez — vezető 
ut hepehupás, sáros és éjjel sötét, 
addig, amig a fentebb elősorolt városi 
feladatok megoldása késik s csak jám
bor óhaj marad, addig bizony nem 
tud városunk olyan jelentős szerephez 
jutni, hogy észrevegyék s bekapcsol
ják az éltető, fejlődést nyújtó és biz
tositó ütőerekbe.

A mindenkori városi vezetőségek év
tizedek óta semmit vagy nagyon ke
veset tettek városunk modern fejlődé
sének érdekében s ma, amikor látjuk, 
hogy a város a legkisebb és legjelen
téktelenebb feladatait, kötelességeit is 
milyen nehézkesen vagy egyáltalában 
nem teljesiti, igazán elkeseredhetünk s 
kétségbe vonhatjuk városunk leendő 
felvirágozásának lehetőségeit.

Maholnap uj városi vezetőséget ka
punk. U. i. a megválasztott, s esetleg 
újra választandó uj városi tanács fogja 
igazgatni városunkat s igy időszerű
nek tartottuk már most — mint eddig 
oly sokszor megtettük, — hogy han
goztassuk, miszerint az uj vezetőségre 
nemcsak a jelen, hanem a múlt mu
lasztásainak helyrehozása is hárul.

Bármilyen vezetőség is vegye kezébe 
a város igazgatásának gyeplőit, az is
teni politikát feltétlenül ki kell küszö
bölnie a városi adminisztrációból, a 
melynek nem szabad a politikai küz
delmek arénájává vedleni.

Politikamentes adminisztráció I Fog
janak össze az erők, a becsületes em
berek s emeljék ki városunkat abból 
az elmaradottságból, amelyben ma van.

Ti pedig adófizető városi polgárok 

szintén fogjatok össze, tartsatok gyű
léseket s foglaljátok írásba, memorán- 
dumba jogos követeléseiteket, amelyek 
teljesitését adóitokból kell eszközölni.

A város polgárságától beszedett olyan 
adók, melyeknek cimei is igazolják, 
hogy azok a város szükségleteit kell, 
hogy fedezzék, fordittassanak a címek
ben felsorolt célokra. (Például: útadó, 
járdaadó, utcatisztitási adó, kövezet
vám, tűzoltói, pásztorlási adó stb. stb.

A város eddigi költségvetéseiből is 
láttuk, hogy a beszedett városi adók 
s egyéb városi jövedelmek csak kis 
részben használtattak fel a város első
rendű szükségleteinek és feladatainak 
fedezésére, a többi befolyt az állam
pénztárba.

Nagy múlttal, régi iparral és keres
kedelemmel biró városunkat kedvező 
földrajzi fekvése is predesztinálja arra, 
hogy a városok között vezető szerep
hez jusson, de ezt a faluvá sülyesz- 
téssel, tervszerütlenséggel, ide-oda kap
kodással, kicsinyeskedésekkel, rövidlá
tással s a magas politika berkeiben 
való vadászgatással s jutalomra váró, 
politikai érdemek megszerzése körüli 
handabandázással elérni soha, de soha 
sem lehet.

Hisszük és reméljük, hogy városunk 
eljövendő uj vezetőségében, valamint 
a polgárság ezutáni megmozdulásaiban 
a városfejlesztés iránti kedv és akarat 
meglesz s a magunk részéről pedig 
Ígérjük, hogy eme kedvet és akaratot 
szerény toliunkkal ezután is állandóan 
aláfütjük. Vederemo!

ifj. Szántó Károly.

A képviselő- és szenátorválasztások 
eredménye Hunyadmegyében.

Képviselőválasztások eredménye:

Szavazó 
kerület
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Körösbánya 184 40 1579 121 16 1
Birtin 484 25 1334 26 5 6
Brád 1481 56 215 110 275 5
Boica 754 26 691 30 212 5
Mihaleni 1069 9 253 20 4 —
Déva 767 21 1172 194 8 163
Piski 919 13 1043 63 184 18
Alsókajanel 79 7 1171 34 13 1
Haró 471 37 1718 152 42 8
Algyógy 291 12 1622 75 4 —
Balsa 79 27 1583 8 3 —
Hátszeg 418 53 1627 113 2 5
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Russ 389 5 1749 9 8 1
Gradiste 87 6 1741 53 2 7
Demsus 98 16 1401 24 5 1
V.-hunyad 1147 85 512 440 84 15
Gyalár 1019 30 573 217 26 68
Rákösd 675 47 284 261 1 9
Marosiliye 160 19 1366 53 5 2
Sarbi 54 4 1245 13 —
Zám 375 46 1324 60 8 1
Dobra 172 14 1632 42 18 5
Lasszó 61 7 1097 23 3 1
Szászváros 831 59 1194 52 11 11
Berény 643 13 1310 28 7 3
Aurél Vlaicu 321 13 1561 55 6 3
Kudzsir 724 22 1038 20 7 16
Petrozsény 816 72 489 269 282 32
Lupény 270 96 611 75 327 19
Vulkán 361 99 451 212 840 30
Puj 900 4 1054 12 1 1
Rau alb 325 4 1018 88 1 1
Összesen: 16429 980 35670 2952 2410 438

A szenátorválasztások eredménye pedig a
következő:

Szavazó 
kerület

>» c■RJ
E

co 
K O

AV 2 3
Körösbánya 144 886 51
Birtin 421. 592 6
Brad 895 196 33
Boica 472 427 14
Mihaleni 508 102 5
Déva 431 651 104
Piski 680 434 20
Alsókajanel 69 642 10
Haró 358 779 44
Algyógy 174 886 37
Balsa 40 979 6
Hátszeg 334 299 14
Russ 145 791 2
Gradiste 174 298 75
Demsus 131 83 20
V.-hunyad 703 377 244
Gyalár 526 231 93
Rákösd 351 133 143
Marosiliye 95 677 69
Sarbi 31 739 7
Zám 223 705 28
Dobra 537 399 8
Lasszó 11 79 3
Szászváros 430 692 58
Berény 347 724 16
Aurél Vlaicu 200 800 32
Kudzsir 409 503 10
Petrozsény 782 175 52
Lupény 129 93 43
Vulkán 294 125 30
Puj 444 498 -11
Rau alb 147 563 41
Összesen: 10.257 14.133 1.173

Tehát úgy a képviselő-, mint a szenátorvá
lasztáson a Nemzeti—Parasztpárt közös lis
tája került ki győztesen.

«* •
HÉpvisElőválasztásoh országos erodmónye.

A szavazatok igy oszlanak meg: kormánypárt 
kapott: 1,243,909, liberális párt 176,263, nem
zeti és parasztpárt 797,763, Cuzista 100,889, 
szociálista 35,570, falusi és városi dolgozók 
12.161, polgári blokk 3.725, szavazatot, mely 
szerint a kormány kap 285, az egyesült ellen
zék 76, a licerális párt 18-at, a Cuzisták 8 
képviselőt. A szociálisták, dolgozók és pol
gári blokk egy képviselőt sem kap, mert a 
rájuk adott szavazat nem tette ki a szavaza
tok 2 százalékát. Itt jegyezzük, meg, hogy a 
magyarságnak mind a 9 szenátorjelöltje meg
választatott.

Az állami nyugdíjasok szervezkedése.
Az állami nyugdijas tisztviselők szövetségbe 

tömörülnek és a nyugdijtörvény revizióját ké
rik. A nyugdijas állami tisztviselőket az uj 
nyugdijtörvény életbeléptetésével sok sérelem 
érte és különösen sérelmes azokra, akik a ma
gyar állam szolgálatából léptek át a román 
állam szolgálatába. Ezeknek szerzett jogaik 
voltak, amelyeket az impérium átvételekor, 
például a vusutasoknál Írásban biztositott a 
román kormány, azonban az uj nyugdijtör
vény megalkotásánál ezt nem vették figye
lembe. Miután az 1922. év előtt nyugdíja
zottakra nem is terjed ki az uj nyugdij
törvény, ezek a magyar államtól annak ide
jén megállapított nyugdijukat kapják és némi 
drágasági pótlékot. Miután sem a régi, sem 
az uj nyugdíjasok részére nem elég a jelen
legi nyugdijak összege, töbször kérelmezték 
a régi nyugdíjasok helyzetük javítását, de 
eredménytelenül. Ezért most szervezkedtek és 
megalakitották az állami nyugdijas tisztvise
lők országos szövetségét.

Hát bizony ideje is volt ennnek a szervez
kedésnek, mert miként egy elkeseredett nyug
dijas irta Bicsérdihez az alábbi kis strófát, 
szomorú helyzetükön csak tömörülés, szer
vezkedés által segíthetnek. íme a kis epigram : 

„Nem csatlakozhatom Önhöz 
Ezt rólam mindenki tudja, 
Hiszen nekem régiidőtől 
Már a zöldségre sem futja“ ...

A Kún-kollegium ellopott virágai.
Talán nem volt városunkban olyan lélek, 

ki a kollégium előtt jártában ne feledte volna 
rajta szemeit azon a csodaszép klemátisz fo
lyondáron, amelyik igézetes pompájával, gyö
nyörű kék virágaival valóságos látványos 
disze volt a sok vihart, tipratást kiállott kol
légiumi parknak. A kollégiumi drágaságokkal, 
ékességekkel kapcsolatosan sokféle romlás
hoz, elszármaztatáshoz és kíméletlenséghez 
szoktatott hozzá bennünket a Sors s még fa
nyar képet sem igen vágunk már hozzá az 
utóbbi időkben, ha ebek harmincadjára jutni 
látunk egyet-mást a kollégium értékeiből. Mi 
már megedződtünk és szinte fád lélekkel 
kényszerültünk hozzáakklimátizálódni a vál
tozott milliőhöz. De mégis: ez, a komisz lel- 
kületre valló, virágrablás nagyon meglepett 
mindnyájunkat. Hiszen ennek csak alacsony 
lelkű ronditás és kártevés lehetett a célja, 
mert az kizárt dolog, hogy a virágrabló azért 
vitte volna el tövestül a gyönyörű virágot, 
hogy — loppal és éjjel — kis kertjébe ül
tesse. Először is azt mindenki tudja, hogy 
ilyenkor már a virágzó folyondár meg se fo
gan, de ha meg is foganna, (ami teljesen 
kizárt dolog) akkor is — még évek múltán 
is — elnémithatlan virágnyelven bizonyitaná, 
hogy egy tolvaj kertjében ékeskedik.

Azt bizonyosan tudjuk, hogy éjjeli időben 
tépték ki latorkezek azt a csodaszép, kéklő 
iszalagot, amelyiknek ihlető gyönyörűsége 
megérdemelt volna egy lehellet finomságú, 
halk rezgésü szonettet is, hiszen szinte kaca
gott ránk — déli tájak kék derűjével — a vi- 
rágbaboruló májusi öröm, amikor, templomba 
menve, megbámultuk az eleven virág-gir- 
lantot.

Most már kevesebb van Szászvároson ab
ból a nagyon kevésből is, ami itt igazán szép 
és poétikus. Ami aranyzománcu, csengő da
locskára érdemes 1

Egy virágról nem igen szoktak ilyen hosszú 
litániát Írni újságcikk keretében (legfeljebb 
holdvilágfaló poéták imának divatját múlt 

virágregéket) de a Kún-kollegium virágairól 
— pláne az ellopott virágokról mi Írunk és 
irni fogunk még hosszabbakat is, mert a 
Kún-kollegium virágai nemcsak a földbe 
eresztették le gyökereiket, hanem azok a 
gyökérszálak a mi magyar sziveinkbe is 
mélyen alábocsátották rostjaikat. Ami a ma
gyar humusznak fáj, az a mi sziveinkbe is 
belenyilall. A rendőrség, ha nem tudja meg
akadályozni, hogy ne tépásszák a szászvárosi 
magyarok legféltettebb virágos kertjét s vele 
együtt — a mi sziveinket is: legyünk résen 
mi magyar lelkek és oltalmazzuk a szépség
rablóktól a mi eszményeinket még szebbé 
varázsló, tündöklő virágainkat.

Mert úgy vettük észre, hogy szabadon sé
tálhatnak udvarolható uracsok a virágos kertbe, 
hogy egész ölnyi csokorral kedveskedjenek 
csitri leányoknak a senkitől sem kért, csak 
úgy önhatalmúlag megdézsmált rózsákból.

Szászvárosi magyarok I ha láttok kék kle- 
mátiszokat a városban, kertben, púkéiban, 
kalap mellett, gombjukban, növénygyüjtőben, 
szóval akárhol: jól jegyezzétek meg és kö
zöljétek, hogy a nyomokra figyelmeztessük 
az „őrizőketl“

Gergőy Adorján.

Médike menyemhez!
Ne ösztönözz engem veletek lenni, 
Hisz koporsómat nem merem elhagyni:

Rég, hogy az réám oly hűségesen vár 
S hűségével tovább visszaélni kár.

Magában csak magvakat tartani ?1 
Ezért óhajt a sors változtatni.

S ha változás lesz?... s én oda költözöm, 
Végső szóm: hogy éltetek legyen öröm.

A szeretetnek kapcsát ne bántsa semmi 
S igy boldogságtok állandó fog lenni. 
Temesvár, 1926. május 29.

Id. Szánthó Károly.

NAPI HÍREK.
— Vázsonyi Vilmos volt magyar mi

niszter meghalt. Magyarországnak újra nagy 
halottja van: Vázsonyi Vilmos volt magyar 
igazságügyi miniszter a magyar közéletnek 
egyik kimagasló alakja 58-éves korában a 
Bécs melleti Badenben meghalt. Temetése 
Budapesten az ország óriási rérszvétele mel
lett impozáns keretekben ment végbe. A na
pilapok részletesen számoltak be haláláról s 
élettörténetéről. Mi is kötelességünknek tar
tottuk a nagy férfiú szelleme előtt meghaj
tani a kegyelet zászlóját.

— A Hunyadmegyei Ref. Egyházmegye, 
mint már jeleztük, e hó 8 án és 9-én a Kún- 
kollegium dísztermében fogja tartani évi ren
des közgyűlését. Az esperesi hivatal által már 
szétküldött programm szerint, a 8-án d. u. 
3 órakor (b. e. Mara László főgodnok és Po
gány Károly gondnok felett) tartandó gyász
istentiszteleten dr. Nagy Gyula hátszegi lel
kész fog prédikálni. A másnapi (9-én) gyász
istentiszteleten néhai b. e. Nagy Károly volt 
ref. püspök feletti emlékbeszédet Juhász Izi
dor piskii ref. lelkész fogja mondani. A 
mindkét alkalommal a ref. dalárda fog éne
kelni. Az elszállásoló bizottság ez utón is 
kéri a szászvárosi magyarságot, hogy a vá
rosunkba érkező vendégeknek 1 napi elszál
lásolását (természetesen étkezés nélkül) vál
lalja el a legkészségesebb örömmel. A bi
zottság a beérkező jelentkezések alapján 7-én 
fogja elrendezni és elosztani a vendégeket.
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— Vármegyénk prefektusa szabadsá
gon. Dr. Campean Simion Hunyadvármegye 
prefektusa, m. hó 27-ével 15 napi szabadságra 
ment. Szabadságának időtartama alatt a pre
fektusi teendőkkel Candrea Valér Hunyadvár
megye subprefektje, ki legutóbb a belügy
minisztériumban teljesitett szolgálatot, bíza
tott meg.

— Gazdatisztek földigénylése. Az „El
lenzék“ Írja : A gazdatisztek földigénylése tár
gyában számos gazdatiszt fordult újabban 
megkereséssel az Erdélyi Gazdasági Egylet
hez. Az egyesület ez utón is értesíti az érde
kelteket, hogy az agrárreformtörvény 99. pa
ragrafusában biztosított igényjogosultságuk
nak érvényesithetése érdekében az egyesület 
keblében alakult gazdatiszti osztály vezető
sége az illetékes fórumokhoz részletesen in
dokolt megkereséssel fordult és a választá
sok alkalmával Kolozsvárt tartózkodó minisz
tereknek is átnyújtotta e tárgyban a földmi- 
velésügyi miniszterhez küldött memorandu
mát. Amennyiben valamilyen eredményt si
került elérni, a vezetőség azt az Ellenzék ut
ján fogja közölni. Újabb kéréseket a vezető
ség nem ad be, az érdeklődők neveinek ösz- 
szeirását azonban folytatja, nehogy — siker 
esetén — kárki is kimaradjon a részére biz
tosított előnyök élvezetéből.

— Templomi koncert — Szászvároson. 
A szászsebesi evang. szász egyházmegyei ke
rület tanítói f. hó 7. és 8-án Szászvároson 
tartják meg évi rendes közgyűlésüket. Ez al
kalomból f. hó 7-én (hétfőn) a kerületi szász 
tanitókból álló dalárda a helybeli szász evang. 
templomban templomi koncertet rendez. A 
koncerten a szászsebesi szász gimnázium 
Németországból jött uj zenetanára, neves or
gonista és zongoraművész fog orgonálni. A 
zenei esemény számba menő templomi kon
certre felhívjuk városunk nagyszámban lévő 
zeneértőinek és zenekedvelőinek figyelmét. 
Amint értesültünk, a délutáni koncert után 
este 7 órakor a Central vendéglőben a ven
dégek tiszteletére családi összejövetel lesz, 
amelyen a helybeli szász testvéreink család
tagjaikkal együtt szép számban fognak részt 
venni. A Central vendéglő ízletes konyháját 
a zamatos erdélyi borokon kívül a jégbehütött 
hires kolozsvári Cell-féle Ursus és Herkules 
sör kellemesen fogja kiegészíteni.

— Az udvarhelyi Vármegyei Gazda
sági Egyesület működése. A Vármegyei 
Gazdasági Egyesület elhatározta, hogy a gaz
dasági előadásokat az ősz és tél folyamán 
fokozattabb mérvben fogja folytatni a falvak
ban. Nagy örömmel vette tudomásul a vá
lasztmány, hogy már az eddigi előadások 
eredményeként számtalan falusi gazda kérte 
felvételét az egyesületbe. Az előadások célja 
az, hogy minden községben megalakithatók 
legyenek a gazdakörök, mint a gazdák öntu
datának fejlesztői és a gazdasági ismeretek 
terjesztői. A gazdakörök megszervezése kevés 
anyagi áldozathozatalt igényel, mindössze 5 
leu az évi tagdij. Elhatározta továbbá a vá
lasztmány, hogy az őszi ipari kiállítással kap
csolatban a vármegye állattenyésztésének be
mutatására díjazással egybekötött állatkiálli- 
tást rendez, amelynek célja lesz elsősorban 
az ősi erdélyi magyarfajta tenyészállatok iránti 
hanyatlásnak indult érdeklődés felkeltése. Ösz- 
szekapcsoitatnék e kiállítás vetőmag, gyü
mölcs- és mézkiállitással is. Bizottságot küld
tek ki, amely az ipari kiállitás bizottságával 
érintkezésbe lépve intézze az ügyeket. Hu
nyadvármegye Gazdasági Egyesülete is jól 
tenné, ha hasonlóan cselekednék. Egy na
gyobb szabású állatkiállitás szükségességét 
hányszor hangoztassuk?

ERZSÉBET MOZI
a „TRANSSYLVANIA“-ban.

Ma vasárnap junius hó 6-án 
délután 4^0 és este órakor

Szenzációs szerelmi és kalandorfilm

Blood kapitány
Elsőrangú kiállitás. — Izgalmas mese. 

Főszereplő:
Warren J. Kerrigan.

10 felvonás és a pótkép.

— Panasz. Már többször előfordult, hogy 
az egyesült autóbusz-vállalat gépkocsiveze- 
tőinek vigyázatlanságából, felületességeiből s 
— talán — ki nem aludottságából (ami nagy 
baj egy soffőrnél) kifolyólag összeütközések, 
árokbafordulások s kisebb-nagyobb kellemet
lenségek történtek. Legutóbb, május 28-án 
reggel — szerencsére üresen — vezette árokba 
a piros autót soffőrje. Circa 25—30000 leu 
kárt okozott az autó-vállalatnak. Nagy Ferenc 
soffőrt, aki már 9 ilyen ehez hasonló eset
nek volt az előidézője, elbocsátották a szol
gálatból. A rendőrség mindenesetre jól tenné, 
ha állandóan szemmel kisérné a gépkocsive
zetők működését s a megbízhatatlan, mulasz
tásos s hivatását az utasok életének, testi 
épségének veszélyeztetésével teljesítő gépkocsi
vezetőktől bevonná a hajtási engedélyt. Mert 
az még sem járja — tisztelt szerkesztőség, — 
hogy akárki fia — legyen az magyar, román, 
német vagy más — szerencsétlenségbe dönt
sön családokat, egyéneket. Kérem e sorokat 
a jövőre való tekintetből is b. lapjában közzé
tenni. Tisztelettel: Egy sokat utazó polgár.

Figyelem I
A mozigép teljesen 
újonnan felszerelve 
tökéletes vetítéssel 
adja a mai műsor 
gyönyörű képeit,

— Felsőbb rendelet folytán lapunkat 
cenzúrázás végett Dévára a prefekturára kel
lett beküldeni s e miatt késett megjelenésében.

— Hát a város mikor épít? A házhe
lyeket kapott polgárok itt-ott már épitkeznek. 
A vasúthoz vezető országút mentén ugyan
csak serényen folynak az építkezések. Sajnos, 
az „építkezési láz“ nálunk sohasem dühön
gött. Maga a több százmillió vagyonnal biró 
Szászváros rendezett tanácsú, hajdan szabad 
királyi város is sem a múltakban, sem a je
lenben nem járt jó példával elől. A városház 
épületei az utszéli csárdák képét mutatják s 
igazán nem méltók egy ilyen gazdag és gaz
dag múlttal biró városhoz. A nagy területen 
fekvő ósdi épületek helyébe egy több eme
letes modern palotát kellene épiteni, amelybe 
nemcsak a városi, hanem az összes hivata
lok (járásbiróság, adóhivatal, telekkönyv, pénz
ügyőri biztosság, erdészet stb. stb.) elhelye
zést nyerhetnének. Hogy ez úgy a hivatalok, 
mint az ügyes-bajos dolgait elintéző polgá
roknak mennyire előnyére volna, felesleges 
hangoztatni. Az igy felszabadult épületek pe
dig szaporitanák a magánlakások számát, a 
mi a lakásínséget is jó részben megszüntetné.

— További intézkedésig meghosszab
bították a vasúti kedvezményes jegyek 
érvényességét. A közlekedésügyi miniszté
rium rendeletileg meghosszabbította a tiszt
viselők, a hadirokkantak, a CFR. hivatalno
kok és ezek hozzátartozóinak vasúti kedvez
ményre jogositó igazolványait, valamint az 
újságíró szabadjegyeket további intézkedésig 
anélkül, hogy az igazolványokra bármilyen 
uj láttamozás szükséges lenne. A liberális 
kormány legutóbb a kedvezményes utazásra 
jogosito igazolványok érvényességét május 
31-ig hosszabbitotta meg. A fenti rendelet ha
táridő megjelölése nélkül hosszabbitotta meg 
az igazolványok érvényességét, minden valö- 
szinüség szerint addig, amig az uj parlament 
véglegesen nem rendezi a vasúti kedvezmé
nyes utazások ügyét. A tanulóifjak is vissza
kapták kedvezményüket. A közlekedésügyi 
miniszter május 16-iki kelettel elrendelte, 
hogy az egyetemi ifjak és a középiskolai ta
nulók újból ötven százalékos utazási kedvez
ményben részesüljenek. A féláru jegy váltásá
hoz nem kell külön vasúti igazolvány, hanem 
a tanulóifjak indexük, illetve a tanulói iga
zolványok (Carnet de Student) alapján vált
ják meg féláru vasúti jegyeiket

— A f. hó 4-én megejtett vármegyei 
közigazgatási bizottság választásakor a szász
városi urnánál leadott szavazatok a követke
zőleg oszlottak meg: kormánypárt 623, ná- 
cionálistapárt 975, liberálistapárt 90 szavaza
tot kapott. Megsimmisittetett 70 szavazat.

— Közel 21 milliárd a bankjegy for
galom. Bankjegyforgalmunk a Banca Nați
onala kimutatása szerint legutóbb 20,966.000 
leu volt, vagyis körülbelül háromnegyed milli- 
árddal több mint amikor Avarescu a kor
mányt átvette. Ez a mérsékelt jegybankki
bocsátás azonban egyáltalán nem ártott a leu 
árfolyamának, igaz viszont, hogy a pénzszű
két sem tudta enyhiteni.

— A tüzérségi iskolába való felvétel 
vizsgái. A tüzérségi iskolába való felvételi 
vizsgák a következő helyeken és időben tar- 
tatik meg: Bukarestben augusztus 9-étől 
16-áig a katonai líceumban. A vizsgáló-bi
zottság egy tüzérségi tábornok elnöklete alatt 
a tüzérségi iskolák parancsnokából és három 
törzstisztből fog állani. Pályázat mellőzésével 
felvételi vizsgára bocsáttatnak: a katonai lí
ceumok jól minősített, végzett tanulói, a fő
reáliskolák bakkalaurátusi vizsgát tett növen
dékei, a reáliskola nyolc osztályt végzett és a 
mennyiségtanból és a fizika-vegytanból nyolcas 
általános osztályzattal minősitett tanulók. Pá
lyázat utján felvehetők az 1. évfolyamba, ha 
esetleg be is vannak vonulva, akik a reális
kola hetedik osztályát elvégezték és tüzér
ségi altisztek, akik a tiz havi előkészítő tan
folyamot elvégezték.

— Kérdés? Tisztelt szerkesztőség, kérjük 
állandó kérdéssé tenni: Szászvároson mikor 
jön el annak az ideje, hogy jól kisütött, mel- 
iékiz és szagnélküli péksüteményeket együnk? 
Elég volt már a pépmasszáju kenyérből, a 
sápadtképü perecek, zsemlék és kiflikből I 
Itt is, ott is panaszkodnak ezekre, miért is 
úgy a városi tisztiorvos, mint a rendőrség 
figyelmébe ajánljuk e panaszt is. Azokat a 
vendéglősöket, élelmiszerárusitókat, akik az 
ilyen sületlen és élvezhetetlen péksüteménye
ket forgalomba hozzák, szintén meg kell bün
tetni, mert ők azok, akik bármilyen minőségű 
péksüteményt átvesznek s ha a vevő panasz
kodik, ők is a pékeket szidják s reájuk há
rítják a felelősséget. Ha ez továbbra is igy 
megy Krajovából kérünk egy meglepő razziát. 
Tisztelettel: Több fogyasztó.
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— Megjelent a legújabb telefon címtár. 
Az erdélyi telefon-címtárt legutóbb több, mint 
két éve adták ki, természetes, hogy az idő
közben beállott változások folytán nem felelt 
meg a mai viszonyoknak és rendkivül sok 
bosszúságot okozott a közönségnek. Amint 
értesülünk, a posta- és távirdaigazgatóság 
most uj telefon-cimjegyzéket adott ki, amely 
30 leuért a kolozsvári postahivatalnál is be
szerezhető.

— Felhívás a volt petrozsényi m. kir. 
áll. főgimnázium először érettségizett 
tanulóihoz. Alulírottak baráti szeretettel fel
kérjük mindazon tanulótársainkat, akikkel 
1909-ben együtt érettségiztünk — mint első 
érettségizettek a gimnáziumban, — hogy tu
dassák velünk cimüket és társadalmi pozíci
ójukat, hogy fogadalmunk értelmében első 
találkozásunkat megtarthassuk. A világháború 
miatt elkésett első 10 éves találkozásunk. 
Annál méltóbban és impozánsabban óhajtjuk 
azonban megünnepelni ezen nem minden
napi eseményt — szeretett igazgatónk, taná
runk Priváry Géza és a többi tanárainkkal 
egyetemben, belevonva mindazon tanulótár
sainkat, akik Priváry igazgatósága alatt vé
geztek. Amidőn reméljük, hogy mindnyájan 
ott leszünk kérjük azonnali értesítéseteket és 
szívből üdvözlünk benneteket. Petroseni, 1926. 
május hó. Cím: Dr. Gruber Petrozsény— 
Hunyadmegye. Rendezőbizottság: Dr. Stanca 
Constantin Kolozsvár egyetemi magántanár. 
Dr. Maniu Aurél subprefekt, Bazikly Mihály 
nagyváradi elektromos müvek vezérigazgatója, 
dr. Molnár Jenő ügyvéd Petrozsény, dr. Gru
ber Leó med. univ. Petrozsény.

— Olaszország fogházzal bünteti a 
káromkodókat. Rómából jelentik: Az igaz
ságügyminiszter egy interpellációra adott vá
laszában kijelentette, hogy a kormány tör
vényjavaslatot készit elő a káromkodás bün
tetéséről. Az uj törvény a káromkodást fog
házbüntetéssel fogja sújtani. A nálunk is 
nagyban divatozó káromkodást sem ártana 
megrendszabályozni már csak a jóizlés ked
véért is.

— A rendőrség és a városi tanács fi
gyelmébe! Szászváros főútvonalon fekszik s 
így naponként néha száz autó is keresztül 
„száguldoz** rajta. Szándékosan irtuk, hogy 
„száguldoz**, mert ezek a jármüvek tényleg 
rohanva szelik át- a városunkon át vezető or
szágutat, főutat. E főutba sok utca torkollik 
s bizony csak a véletlennek köszönhető, hogy 
ezideig nem történt szerencsétlenség. Jó volna, 
ha a városi tanács a város két végén jelző 
táblát tenne ki, amelyen fel legyen tüntetve 
a megengedett gyorsaság. Úgyszintén jó volna, 
ha az utca kereszteződéseknél (mint például: 
a Korona vendéglőnél, a Kún-kolíégium régi 
épülete előtti fordulónál, a Korvin-ház sarká
nál, a postaépülethez vezető útnál stb.) a szo
kásos módon „Lassan hajts**-ot parancsolná
nak a gépvezetőknek. A posztoló rendőr pe
dig állítsa meg a száguldó autót s állítsa 
rendőrség elé az intézkedés áthágóit. Ennyit 
csak megérdemel a város jó hírneve és az a 
polgárság, amely horribilis adókat, taxákat, 
vámokat, kövezet- és útadókat izzad ki. A 
lakosság testi épségének biztonsága is igy 
kivánja ezt. Vagy nem ?

Búcsú
Az idő rövidsége miatt, mivel hirtelen utaz

tunk el Amerikába, e helyen veszünk búcsút 
jóbarátainktól és ismerőseinktől, akiktől sze
mélyesen nem tudtunk elbúcsúzni. Búcsúzunk 
egy „Isten veled**-del a szászvárosi Rózsa
füzér és Missziótársulattól is.

A Lorényi család.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Névtelen levelekre nem válaszolunk, kéziratokat 

vissza nem adunk. {
Helybeli elkeseredett asszony. Úgy a most 

beérkezett panaszát, mint a beígért nyilt levelét — 
a közérdekében — díjtalanul fogjuk leközölni. Ter
mészetesen a felelőség kegyedet terheli. Azt, hogy . 
mi mindenre jó és kell a „sarok“, azt a főtéri eme
letes épületben lévő „Boulevard" kávéház sarok asz
talainál szorongó Palik és „kibicek“ is megtudhat- 1 
ják. Gumisarok, kisszoba-sarok, asztalsarkok érdé-, 
kében az „újság-sarok“ is igénybe vehető. Ha igaza 
van — senkisem fogja bántani.

Óh, Pali! A be és megígért sorokat és ezek
nek „folyómányait“ epekedve várjuk. Mi van a dé
vai „megmozdulásával“ ? I Szerkesztőségünk kollégi- 
ális szeretettel gondol Önökre s várja a „fivérek“ 
sikerteljes tevékenységét. Üdv I

Bakfis. Redakciónk összes agglegény tagjait meg
kérdeztük, de egyik sem tudott feleletet adni kérdé
sére. Véleményük szerint a más erkölcsi felfogást 
valló nagymamák tudnának feleletet adni ebben az 
esetben is.

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

Egy rikkancs-fiú vagy leány, 
aki hírlapok utcai elárusitását vál
lalja, azonnal felvétetik a magyar 
papirkereskedésben.
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elvállalja bármi
nemű nyomtatvá
nyok, részvények, 
művek, folyóira
tok, stb. legmo
dernebb stilszerü 
előállítását, ennek

Bfl

bővelkedik a leg- 1
nagyobb válasz
tékban irodai, is
kolaikellékekben, 
folyóiratok, vala
mint az irodalom 
legjobb műveiben 
stb. a legjutányo- 
sabb árak mellett
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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

Előfizetési ára: egész évre 160, félévre 80, 
negyed évre 40 leu. Hirdetései olcsók!
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IDÉZI
előfizetőinket tisztelettel kérjük, 
hogy hátralékaikat beküldeni, elő
fizetéseiket postafordultával meg
újítani szíveskedjenek, mert ellen
esetben — legnagyobb sajnála
tunkra bár — kénytelenek leszünk 
lapunk további küldését jelen 
számmal beszüntetni.

Kiváló tisztelettel:

A kiadóhivatal

Szászvárosra érhező uonatoh mEnetrzndjc:
Érvényes 1926. május 15-től.

Tövis felől érkezik:
Személyvonat 1 óra 30 p.-kor (éjjel)
Gyors „ 1 571 n n »

Vegyes „ 6 „ 59 „ csak Piskiig
Személy „ 8 „ 12 „
Gyors 8 „ 30 „
Személy „ 17 „ 53 „

Arad felől érkezik:
Személyvonat 2 órai 58 p -kor
Gyors 99 4 99 46 V

Vegyes w 5 n 24 „ fi

Személy » 10 99 59 99

Személy » 19 99 47 99

Gyors 21 99 44 99

Express vonatok:

személy
9 41

18 32
9-40

19 07

8 05,

Arad felől 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
21 05

Déváról indul Arad felé: 9 16
240

Piski — Vajdahunyad.
Piskiről indul 4 33, 16 10,21-20, 1115, 7 05
Vajdahunyadról indul 0 37, 5'47,

1410, 15’70
Piski—Petrozsény.

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

Alvinc—Nagyszeben.
Alvincről indul 423, 12 10,
Szebenből „ 3 40, 12 20,

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

Nyomatott a Szászváros! Könyvnyomda RtszváNYTÁmsio gyorssaitóján k

21-40
22 01

17-30
19 30

20 30
23 32


