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Rovás.
Az Avarescu kormány, 
a közélet tisztasága és 
a bünhödés.

Az ország óriási politikai változáson 
ment keresztül: Uj kormány, uj em
berek, uj képviselők, uj szenátorok, uj 
szellem, uj felfogások. Telve bizako
dással, telve reményekkel nézünk az 
uj változások elé, hiszen az uj kor
mány programmja, az uj képviselők és 
szenátorok programmbeszédei, Ígéretei, 
a jog, törvény és igazság bázisain ala
puló békés munkálkodást, a megértést, 
az ország konszolidációját helyezték 
kilátásba. Az Avarescu-kormány meg
kapta azt a többséget, amellyel pro- 
grammját megtudja valósítani. A négy 
évi liberális uralom sok keserűséget, 
sok csalódást, sok törvénytelenséget 
kóstoltatott meg az ország lakosságá
val s főleg velünk kisebbségekkel s 
legfőképpen velünk magyarokkal. Az 
alkotmánytörvényben foglalt jogaink és 
kötelességeink állandóan kétféle elbí
rálásban részesültek. Kötelességeinket 
megszigorították, jogainkat megnyir
bálták. A törvénytelen és sérelmes ren
deletek özönét zúdították a nyakunkba, 
amellyel sok sok állampolgári jogunk 
szenvedett csorbát, de főleg politikai 
szervezkedéseinket igyekeztek megaka
dályozni. A csúcsai paktum óta sok 
minden történt. Az oknyomozó törté
netírók mindent feljegyeztek s igy azt 
is, ami a polgárok millióinak fájt, ke
serűséget okozott.

Megkönnyebbülten, egy lidércnyo
más alóli felszabadulás könnyebbségé
vel üdvözöljük az uj kormányt, amely
től az országnak úgy a gazdasági, 
pénzügyi, kereskedelmi, mint kül- és 
belpolitikai megújhodását várja az or
szág népe s igy mi kesebbségi állam
polgárok is. A jog, a törvény és igaz
ság elveinek érvényesülése alapján való 
országkormányzás feltétlenül megkö
veteli a közélet tisztaságát, amelyből 
következik, hogy az ország adminisz
trációját ellátó összes szerveket meg 
kell tisztitani azoktól az elemektől, akik 
a törvénytiprást, az erőszakoskodást, 
a hivatalos hatalommal való vissza
élést, a korrupciót, az egyéni érdeke
ket előbbrevalónak tekintették az or
szág konszolidációjánál, az ország jó- 
hirnevénél.

Az uj kormánynak tisztitó munkát 
kell végezni e téren is s nem szabad 
visszariadni attól sem, hogy vizsgálat 
tárgyává tegye mindazok viselt dolgait, 
akik a korrupciót, a hivatalos hata
lommal való visszaéléseket meghono
sították s az államnak, a köznek egyéni 
anyagi előnyökért való megkárositását 
a múltakban is kiváló odaadással szol
gálták.

A jog, törvény és igazságba vetett 
hitet, bizalmat újra meg kell erősíteni 
s akkor az uj kormánynak előlegezett 
bizalom nem volt hiábavaló.

Temérdek munka vár az uj kományra 
s ebben a munkában hü fegyvertár
sakat kap pártjában s az ezt támogató 
kisebbségekben is.

ifj. Szántó Károly.

A jtunyadi Kef. Egyházmegye 
Közgyűlése.

F. hó 8 án és 9-én tartotta évi rendes köz
gyűlését Szászvároson a Hunyadi Ref. Egy
házmegye. A két napot igénybevevő, minden 
izében impozáns közgyűlésre a hunyadmegyei 
magyarság szine-java sereglett egybe, hogy 
a vendégszeretétéről s szívós, törhetien ma
gyar öntudatáról mindig híres kenyérmezei 
törzsmagyarság iránti főtmeghajtó elismeré
sének éppen az által adjon kifejezést, hogy 
az utóbbi évtizedek legnagyobb szabású — 
hatásaiban legnagyobb jelentőségű — egyházi 
gyűlését a legméltóbb helyen: Szászvároson 
tartsa meg. A maga százados, históriai veretű 
kálvinista kultúrájáért páratlan heroizmussal 
küzdő hunyadmegyei kálvinista magyarság a 
szó szoros értelmében valóságos zarándok 
útban kereste fel legféltettebb kincsét, az el
némított Kún-kollegiumot, hogy ezzel is do
kumentálja ragaszkodását az ősi scola iránt.

Krónikás hűséggel az alábbiakban közöljük 
a szászvárosi nagy napnak eseményeit:

A Piski felől érkező vendégeket a szász
városi ref. egyház által felkért lelkes hivek 
kalauzolták el szállásaikra, hol a legnagyobb 
szeretet és barátság fogadta a vármegye min
den részéből érkező vendégeket. Junius 8-án 
d. e. az 1. papilakon tartott tanácsülésben 
készítették elő a közgyűlésre veendő javasla
tokat. A tulajdonképeni gyűlés e nap dél
utánján vette kezdetét a kollégium zeneter
mében. Kovács Lajos esperes-elnök üdvözlő 
szavaira az impozáns számban megjelent egy
házi és világi képviselők nevében az elnök
ség meleg hangú táviratban üdvözölte a meg
választott uj püspököt: dr. Makkay Sándort. 
A gyűlés az esperesi jelentéssel kezdődött. 
A részletes és nagy körültekintéssel megszer
kesztett esperesi jelentésből közöljük a ki
emelkedőbb részleteket:

Az egyházmegye 6 derék, érdemes lelkésze 
érte meg az elmúlt évben lelkipásztori szol
gálatának 40 éves fordulóját. E hűséges szol
gák : Mátyás János kristyóri, Fülöp József 
ó-brettyei, Balogh Sándor marosnémetii, Bo
dor János szászvárosi, Juhász Izidor piskii 
és Botha Sándor bácsii lelkészek. (A pátriár
kái megjelenésű „Botha bácsi“ mind a 40 
évet Bácsiban töltötte el.) Az esperesi üdvözlő 
szavak után az egyházmegye a lelkesen meg- 
éljenzett hü szolgáknak 40 éves papi szolgá
latát jegyzőkönyvben örökítette meg.

A Hunyadi Ref. Egyházmegyében az elmúlt 
évben született 482 törvényes gyermek és 38 
törvénytelen, összesen: 520 gyermek. Meghalt 
352 lélek. Egyező házasságot kötött 68 pár, 
vegyes házasságra lépett 70 pár, összesen: 
138 pár. Reverzálist adtak a ref. javára 6, 
kárukra 20 esetben. Áttértek a ref. vallásra 

14-en, onnan kitértek 12-en. Egyházi adóból 
befolyt 1925-ben: 1055815 leu, kegyadomá
nyokból: 396631 leu. Építkezésekre az egy
házak 1297988 leüt fordítottak az elmúlt év
ben. A „Nagy Károly“ felsőbb ref. leányne
velő intézetre befolyt 43703 leu.

A kánonika vizitáción meglátogatott egy
házak közül az esperesi jelentés különösen a 
szászvárosi, dévai, románbrettyei egyházakat 
emelte ki, mint amelyek példás, áldozatos 
hitéletet mutattak fel. Az esperesi jelentés kü
lön sorolja fel a zsilvölgyi ref. gyülekezete
ket, melyek speciális viszonyaiknál fogva egy 
átfogó jelentés kapcsán csakugyan külön is 
csoportositandók.

A zsilvölgyi gyülekezetek közül különösen 
Lupény emelkedik ki nemcsak grandiózus 
épiikezései, de az egész egyházmegyében leg
helyesebben vezetett belmissziós munkája ré
vén is. A lupényi lelkész: Szabó Zoltán al
kotó és szervező képességének bizonysága az 
uj iskola is, amelyik 1 millió 400 ezer ieuval 
épült fel teljesen a lupényi bányászok egy
házi adómegterhelésével. Ezek a minden di
cséretre érdemes, magyar bányamunkások hor
dozzák egész Erdélyben a legmagasabb egy
házi adót és egyházuk több milliós költség
vetése az ő áldozatos lelkűk legszebb bi
zonysága. A lupényi egyház belmissziós szer
vezete és áldásos tevékenysége: kimetszett 
példája annak az eredményes s hatásaiban 
csodás egyházregeneráló lendületnek, amelyik 
— úgy látszik — nem mindenütt tud (kivált 
a régi ideálogiák világában bóbiskoló gyüleke
zetek legtöbbjében) kellő méltánylatra és ko
molyságra találni. A lupényi gyülekezet 21 
árva gyermeket látott el teljes ruházattal az 
elmúlt évben. Emlitésre méltó tények még a 
Zsilvölgyéről: Vulkán 400000 leues belsőség 
vásárlása. A Petrilla-Deák bányai uj templom 
felépitése, mely az idén szenteltetett fel. Az 
uj templom épitése körüli elévülhetetlen ér
demeit Szécsey bányaigazgatónak az egyház
megye jegyzőkönyvileg örökitette meg. Az 
aninószai gyülekezet anyasitás előtt áll.

A zsilvölgyi gyülekezeteken kivül az espe
resi jelentés a többiekről is megemlékezik.
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Helyszűke miatt itt csak a rákosdit emeljük 
ki. A rákosdi hivek 655 lélekszám mellett 
saját erejükből 160000 leu készpénzzel és 
50000 leüt kitevő közmunkával uj papilakot 
emeltek. A magyar szó a Cserna völgyében, 
itt az óhajtott édes hangokon cseng füleinkbe 
beszédben és énekszóban egyaránt.

Az esperesi jelentés után az orátóriumban 
d. u. 4 órakor vette kezdetét a b. e. Mara 
László volt főgondnok és Pogány Károly volt 
emei gondnok feletti kegyeletes emlékünne
pély, melyen dr. Nagy Gyula hátszegi lelkész 
prédikált. Az emlékünnepélyt méltóan emelte 
a szászvárosiak nagyszerűen vezetett dalka
rának precízen előadott éneke.

Igen figyelemre méltó a tanügyi előadói 
jelentés. A ref. tankötelesek száma várme
gyénkben: 1860, ebből ref. felekezeti isko
lába járt: 678, más felekezeti iskolába járt: 
66. Magyar tannyelvű állami iskolába jár 
(különösen a Zsilvölgyében): 527. Román 
tannyelvű állami iskolába jár (különösen a 
Cserna, Sztrigy, Maros völgyében): 247. Ma
gyar tannyelvű középiskolába jár: 67, román 
tannyelvű középiskolába jár: 149, szász fele
kezeti iskolába jár: 11. Nincs beiratkozva 
112. Vármegyénkba 6 ref. felekezeti iskola, 
a magánoktatási törvény 2 cikkelyének értel
mében, ha a kormány szigorúan fogja alkal
mazni az idézett törvényt, megszünteti mű
ködését épen azokon a részeken, hol az el- 
románosodás a legijesztőbb mérvben hatol bele 
a magyar kultúra elevenjébe. A lelkiismere
tesen megszerkesztett tanügyi jelentés eme 
passzusa valósággal megdöbbentette a köz
gyűlés egyetemét. „Imhol a veszedelem 1“ 
Fekete János nagyrápolti lelkész, tanügyi elő
adó valósággal fascináló módon mutatott rá 
az egyetlen lehetséges remediumra. Nem tett 
ugyan javaslatot, de szavaira közvéleménnyé 
vált, hogy az egyházkerületnek és az erdélyi 
magyarság egyetemének az esetben, ha el
némul a 6 iskola, a Kún-kollegium elemi is
koláját kell megfelelő internátussal kibővitenie, 
hol ingyenes ellátásban részesülhessenek a 
román tengerbe ékelt s a magyarság testéről 
örökre leszakasztatni akart, elrománosodó ma
gyar gyermekek.

A másnapi gyűlésen ejtettek meg a vá
lasztások. Egyhangú közfelkiáltással főgond
noknak : Gr. Kendeffy Gábor választatott meg. 
A bizalom egyhangú megnyilvánulása, bizton 
reméljük, hogy egyházáért magyarságáért min
den munkára, minden áldozatra kész férfiút 
tiszrelt meg e nagyon díszes és egész Er
délyben a legfelelősségteljesebb status férfiúi 
méltósággal. Egyházmegyei főgondnoknak: dr. 
Apáthy Árpád választatott meg egyhangú 

közfelkiáltással. A megüresedett egyházkerü
leti képviselői állásra egyhandulag: dr. Mar- 
tonossy György dévai ügyvéd, az aljegyzői 
állásra: Fekete János rápolti, tanácsosi állásra: 
László Zoltán marosillyei lelkészek választat
tak meg. Ugyan e nap délelőttjén tartatott 
a másik kegyeletes emlékünnapély is, me
lyen az egyházmegye b. e. Nagy Károly er
délyi ref. püspök históriai nagysága elé tette 
le kegyeletének cipruságait. A nagy férfiú, 
Gondviselésszerü elhivatottságának egész his
tóriai tárlata vetitődött elibénk abban a homi- 
letikailag és psychológailag szépen felépitett 
beszédben, melyet Juhász Izidor piskii lel
kész tartott az órátoriumban. Az igazán sug
gestiv hatású, nagyon értékes beszéd külső 
keretéül méltón illett a szászvárosi ref. dalárda 
2 énekszáma, különösen a női dalkar feled
hetetlen szép egyházi éneke: „Tudom az én 
Megváltom el I“ Ez a kedves Hozsánna ének 
volt a boldogult püspök legkedvesebb zsol
tára, kevéssel halála előtt ezzel az énekkel 

készítette el lelkét Megváltójával szemtől- 
szembe boldogan megállhatni.

A gyűlést a Transsylvania szállóban ren
dezett közebéd rekesztette be, melyen a szász
városi ref. hivek is szép számban jelentek 
meg. A feledhetetlen napok a szászvárosi Ref. 
Leánygyesület által rendezett szeretetven- 
dégséggel fejeződtek be. A belmissziói moz
galmak egyesületi tevékenységét mélyitő, ked
ves és hófehértiszta kedélyű vendégszereteten 
az igét dr. Nagy Gyula magyarázta. Az egye
sület, élén Gergely Ferencné elnöknővel, a 
vendégeket barátságos uzsonnával vendégelte 
meg. A szászvárosiak vendégszeretetét meg
indító szavakkal köszönte meg dr. Apáthy 
Árpád gondnok, mire Bodor János szászvá
rosi lelkész válaszolt, tolmácsolva a kitüntető 
megtiszteltetését, a szászvárosi ref. egyház 
köszönetét. Tudósitó.

A dévai kereskedelmi és iparkamara 
rendes évi közgyűlése.

A dévai kereskedelmi és iparkamara f. hó 
1-én délelőtt tartotta rendes évi közgyűlését 
Vulcu loan elnök elnökletével, mintegy 70 
kamarai tag részvételével. Jelen volt Guia P. 
Motu kamarai kormánybiztos is.

Vulcu elnök megnyitja a gyűlést, amely 
után Guia kormánybiztos kifogásolja, hogy a 
közgyűlés nem törvényesen hivatott össze, 
mivel még nem telt el 15 nap a közgyűlés 
kihirdetésétől. Rusiecki főtitkár erre kifejti, 
hogy a gyűlés törvényesen ült össze, mivel 
sürgős esetekben 8 napra is össze lehet hivni 
s a mai gyűlés mind ilyen sürgős ügyeket 
van hivatva tárgyalni. Guia Petru kormány
biztos ezután kifogásolja, hogy az export vá- 
góhid és a kereskedelmi gyakorló iskola 
ügyét felvették a tárgysorozatba, mivel azo
kat a közigazgatási tanács még nem tárgyalta. 
Vulcu elnök ennek az ellenkezőjét jelentvén 
ki, amit a főtitkár válaszával együtt a köz
gyűlés tudomásul vesz, magát törvényesnek 
tekinti s a tárgysorozat letárgyalását megkezdi.

Elsőnek Rusiecki főtitkár olvassa fel jelen
tését a kamara eddigi működéséről. Kifejti a 
kezdeti nehézségeket, megemlíti a házvétel 
ügyét. A kamara működésére térve át el
mondja, hogy a tanoncotthonra a kamara 
100,000 leüt, az állam 400,000 leüt adott, 
tervezetet dolgozott ki a vándorkereskedelem 
és a hetivásárok ügyében, javaslatot tett a 
Vaoul comercial és a lakbértörvényre vonat
kozólag, a kisiparosok részére 1 millió köl
csönt eszközöltetett ki a Banca Nationalatól, 
állami és forgalmi adók ügyében interveni
ált, úgyszintén a luxsusadó ügyében, elérte 
azt, hogy egy tagja az ármegállapitó bizott
ságában szintén helyet foglal. A közgyűlés 
elfogadja, illetve tudomásul veszi a jelentést.

Ezután Herbay Eugen igazgató olvassa fel 
az 1925. évi költségvetést és előirányzatot, 
amelyből megállapítható, hogy a kamara jö
vedelmének 30 százalékát kulturális, ipari és 
kereskedelmi intézmények javára forditotta.

Vulcu loan elnök vázolja, hogy Hunyad- 
vármegye egyike lévén a legnagyobb állatte
nyésztő megyéknek, s igy az állat- és hus- 
export virágzásban van, egy Déván felállí
tandó export vágóhid szükségességét látja. 
Ebben az ügyben az illetékes szakközegek
kel már tárgyalt is s a Takarékpénztár érde
keltségében tartozó Takarmánygyár helyisé
geit és telkeit erre a célra megfelelőnek is 
találja. E telket és épületeket, Gál Nándor 
igazgatóval való tárgyalás után az érdekelt
ség 5 és fél millió leu részvényét hajlandó 
volna átengedni az uj részvénytársaságnak, 

amelynek mindenki részvényese, mivel az 
összrészvények 11 millióra rúgnának. Ameny- 
nyiben magánosoknál nem lehetne elhelyezni 
az egészet, úgy valamelyik bankból kölcsönt 
vennének fel erre a célra, javasolja, hogy 
a kamara félmillió részvényt jegyezzen.

Albescu, Panaitescu és Parv hozzászólása 
után a közgyűlés lelkesedéssel elfogadja az 
elnök javaslatát az export vágóhíd ügyében 
és bejelenti, hogy félmillió részvényt jegyez.

Azután a közgyűlés Vulcu elnök indítvá
nyára elhatározta, hogy interveniálni fog egy 
Déván felállítandó vámhivatal és vámraktár 
felállítása érdekében, mivel Hunyad és a 
szomszédos megyék áruit ennek a hiánya 
mintegy 20 százalékkal drágítja meg.

Végül szintén Vulcu elnök indítványára 
Albescu, Panaitescu, Lauffer Vilmos és Luch 
loan hozzászólása után a közgyűlés egy ke
reskedelmi gyakorló iskola létesitését hatá
rozta el Déva székhelyei. Ezen iskola 3 évig 
tartana és előadás hetenként ötször volna 
2—2 óra. A közgyűlés d. u. 2 órakor ért 
véget.

Megválasztották a megyei tanácsot.
F. hó 4-én történt meg megyénkben is a 

megyei tanács megválasztása. A választás 
eredménye a következő:

Szavazó
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kerület ti o
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z

Körösbánya 211 783 51
Birtin 549 735 27
Brád 1300 731 79
Boica 483 1121 68
Mihaleni 835 513 42
Déva 137 420 23
Piski 1155 785 76
Alsókajanel 122 823 20
Haró 514 1211 6
Algyógy 256 1466 92
Balsa 102 1613 38
Hátszeg 480 528 44
Russ 218 82 2
Grediste 126 449 25
Demsus 111 146 18
Vajdahunyad 949 ‘ 940 330
Gyalár 806 727 387
Rákösd 438 366 225
Marosillye 132 998 52
Sarbi 48 1103 20
Zám 472 1048 77
Dobra 159 1666 57
Lasszó 73 910 18
Szászváros 623 975 95
Berény 441 1286 76
Aurél Vlaicu 290 1182 70
Kudzsir 405 595 29
Petrozsény 1072 495 148
Lupény 408 363 104
Vulkán 807 282 85
Puj 608 372 15
Rau alb 221 177 18
összesen: 14561 24891 2417

Az Országos Magyar párt 
Képviselői ís szenátorai.

Az Országos Magyar Párt a kormánnyal 
kötött választási egyezménye utján a parla
mentbe és a szenátusba a következő képvi- 

1 selőit juttatta be a most lezajlott választások 
alkalmával.

I. Képviselők:
Paretz Béla dr. (Arad megye) 
Szele Béla dr. (Brassó megye)
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Kotzó Jenő dr. (Bihar megye) 
Weiss Sándor dr. „ „
László Dezső dr. (Csik megye) 
Willer József dr. „ „
Török Andor dr. (Háromszék megye) 
Ignácz László „ „
Bernády György dr. (Marostorda megye) 
Szoboszlay László „ „
báró Jósika János (Szilágy megye) 
gróf Bethlen György (Udvarhely megye) 
Sebessy János dr. „ „
Leár Ferenc „ »

II. Szenátorok:
Barabás Béla dr. (Arad megye) 
Kocsán János dr. (Bihar megye) 
Gyárfás Elemér dr. (Csik megye) 
Sándor József dr. (Háromszék megye) 
gróf Teleky Artúr (Marostorda megye) 
Domahidy Elemér (Szilágy megye) 
Tornya Gyula dr. (Temes-Torontál m.) 
Sz. Szakács Péter (Udvarhely megye)

Az erdélyi magyarság tehát reprezentánsa, 
a Magyar Párt által 14 képviselőt és 8 sze
nátort juttatott be a törvényhozás két házába, 
ami feltétlenül nagy sikert jelent a magyar
ságnak, különösen, ha tekintetbe vesszük, 
hogy eddig csak néhány magyar emberkép
viselt minket.

Mint érdekességet és jellemző tünetet meg
említjük, hogy Erdélyben csak a néppárt, a 
nemzetipárt, a paraszt-, magyar- és német
párt küldött képviselőket, a kuzisták mind
össze kettőt, a liberálisok pedig Erdélyben 
egyáltalában nem jutottak képviselethez. Ez 
utóbbi a legőszintébb és leglesujtóbb kritika 
a liberálisok négy éves uralmáról.

NAPI HÍREK.
— Miklós királyi herceg Szász

városon. A román királyi autóklub ez 
idei versenyét Miklós herceg vezette. 
A megtett ut Szászvároson is keresz
tül vezetett. E hó 5-én sok-sok szá
mozott autó futott át városunkon. Este 
8 óra tájt Miklós herceg autója is ke
resztül ment Szászvároson, de autója 
a sétatér fenyveseinél súlyosabb ter
mészetű defektust kapott, miért is ö 
és kísérete visszatértek városunkba. A 
herceg a tiszti étkezdében fogyasztá 
el vacsoráját, ahonnan aztán autón 
még aznap este tovább ment.

— Személyi hir. F. hó 10-én városunkba 
érkezett Cihoscki Henrich generális, a Vll-ik 
hadtestparancsnoka s itt a katonaság felett 
szemlét tartott. Kíséretben voltak: Daschievic 
generális, Marcovici és Teodorescu ezrede
sek és Magici alezredes.

— Felhívás minden volt magyar köz
alkalmazotthoz. Bucsan Constantin belügyi 
államtitkár ur intézkedése s a pártunkkal való 
megegyezés alapján felhívjuk az összes volt 
magyar közalkalmazottakat, akik az impe- 
riumváltozás folytán állásaikat elvesztették, 
hogy a lehető legrövidebb idő alatt közöljék 
nevüket, lakóhelyüket (u. p.) viselt állásukat, 
az illetékes minisztérium fölemlitésével, élet
korukat (hány éves jelenleg) hány évet szol
gált, hol volt utolsó szolgálati helye, mikor 
lépett ki, tett-e esküt vagy jelentkezett-e es
küre, hol és mikor. Országos Magyar Párt 
nyudijosztálya. Kolozsvár, Monostori-ut 18.

— Detasálás. A belügyminiszter Greavu 
Péter dévai rendőrfogalmazót Brádra deta- 
sálta és az ottani rendőrség vezetésével bizta 
meg.

ERZSÉBET MOZI 
a „TRANSSYLVANIA“-ban. 

Ma vasárnap junius hó 13-án 
' délután 452 és este 852 órakor 

elsőrangú fényes műsor!

BRÚNÓ RDSTNER
film. — Továbbás

Pat és Patachon
a közkedvelt dán művészek.

— Tízéves találkozó. Felhivjuk azon 
volt tanulótársainkat, akik a dévai m. kir. ál. 
főreáliskolában 1016. év júniusában érettsé
giztek, vagy akik 1916 bán hadiérettségit tet
tek, hogy a f. hó 28-án Déván megtartandó 
tizéves találkozónkon való részvételüket vala
melyikünknek f. hó 25-ig jelezni sziveskedje- 
nek, hogy az esetleges elszállásolásról gon
doskodhassunk. Szeretett volt tanárainkat pe
dig szintén kérjük, hogy, amennyiben idejük 
engedi, vegyenek részt tizéves találkozónkon 
s ebbeli szándékukat velünk előre közölni 
sziveskedjenek. A találkozót f. hó 28-án este 
8 órakor a dévai Fehér-Kereszt szálló étter
mében fogjuk megtartani. Kovács Károly, lap
szerkesztő és Petru Cornél mérnök, Déva.

— Kereskedők és iparosok figyelmébe! 
Igen gyakran fordul elő, hogy a kereskedő 
vagy iparos az adókivetési év folyamán vál
lalatát megszünteti, anélkül, hogy azt a pénz
ügyigazgatóságnak bejelentené. Ennek kö
vetkezménye az, hogy jóllehet vállalata többé 
nem működik, mégis meg lesz adóztatva. En
nek kikerülése végett tehát minden kereskedő 
vagy iparos vállalatának megszüntetését azon
nal jelentse be az illetékes pénzügyigazgató
ságnál. A Sfatul Negustoresc figyelmezteti az 
érdekelteket, hogy be nem jelentés esetén az 
adót tovább kell fizetniök, mert az adótör
vény 95 szakasza alapján a vállalkozás meg
szűnte esetén az adó leirása annak a hónap
nak első napjától történik, amely a megszű
nést követi feltéve, hogy az erre vonatkozó 
bejelentés abban a hónapban történt meg, 
amelynek folyamán a vállalat megszűnt. El
lenkező esetben az adó a bejelentést követő 
hónap első napjától kezdve iratik le és semmi
esetre sem a megszűnést követő hónap el
sejétől.

— A városi villamosmii adója. Az adó
kivető bizottság 32 ezer leu adót rovott ki a 
városi villamos műre. Dr. Popu Viktor vá
rosi ügyész megfellebbezte ezt a kirovást. A 
tárgyaláson a bizottság ezt az adót teljes ösz- 
szegében törölte dr. Popu városi ügyész azon 
indokolása folytán, hogy a városi költségve
tésben foglaltak szerint a városi villamosmfl 
után a város adót fizet. Az amúgy is sok 
bajjal küzdő villamosmünek ez a tekintélyes 
összegű adótörlés nagy jelentőséggel bir, 
miért is dr. Popu városi ügyész sikeres fel
lebbezése, illetve ügyvédi védelme elismerést 
érdemel.

— Pályázat. Szolga Józsefné városi oki. 
szülésznő a korhatárt elérve nyugdijállományba 
vonul. A városi tanács pályázat utján fogja 
betölteni ezt áz állást. Illetmény: havi 65 leu 
és évi 3 ől tűzifa.

Cenzúrát de cátre Prefectura jud. Hunedoara: 
Dr. Maniu, subprefect.

— A Casa Cercuala a Asigurărilor 
Sociale Déva és ennek orvosai között fel
merült nézeteltérések elintézést nyervén, az 
orvosok a pénztári tagok kezelését 1926. ju
nius 1-től újból a törvény és szabályoknak 
mgfelelő módon látják el. Tekintettel erre, 
felhivjuk ezúton mindazon pénztári tagokat, 
valamint munkaadókat, akik orvosi kezelés 
vagy, gyógyszerköltség cimén igényjogosult 
tag vagy családtagért kifizettek, hogy az ezen 
cimen támadt igényüket a Casa Cercuala a 
Asig. Soc. Déva igazgatóságához folyó évi 
junius hó 20-ig bejelenteni sziveskedjenek. 
Igyényjogosultság elbirálásához okmányként 
csatolandó az orvosi dijat igazoló nyugta 
vagy szelvény és a gyógyszer vény. Direcți
une Casei Cercuale Déva.

— Nyári mulatság. A helybeli román ipa
rosok egyesülete f. hó 13-án a „Grigori“ 
erdőben tánccal egybekötött nyári mulatsá
got rendez. A kivonulás d. e. 11 órakor ka
tonazene mellett történik. Kedvezőtlen idő 
esetén a mulatság a jövő vasárnap tartatik 
meg. Italokról, ételekről kondoskodva lesz.

— Hunyadvármegye egészségügyi sta
tisztikája. Hunyadvármegye egészségügyi 
hivatalának értesítése szerint megyénkben az 
elmúlt április hónapban a következő fertőző 
megbetegedések fordultak elő: Skarlát; Gura- 
dobra 1, Dobra 2, Vulkán 1, Marosillye 2 
és Gyalár 1. Hastífusz: Vulkán 5. A megye 
egészségügyi helyzete a statisztika szerint na
gyon kedvező.

— Válasz a „Szászváros és Vidéke* mult 
számában közölt „Panasz* cimü hir közle
ményre. Tek. Szerkesztőség! A „Szászváros 
és Vidéke* junius 6-iki számában megjelent 
„Panasz* cimü hirre, amelyben sok valótlan
ság foglaltatik, a következőkben válaszolok: 
Igaz, hogy a piros autóval többször fordult 
elő kisebb-nagyobb karambol, de ezeknek 
oka a gép elhasználtságában rejlett. Május 
27-én is a piros autó 23 utasával az ország
úból leszaladt a mezei útra és ott megakadva 
egy gödörben, a kerék gummija szét ment és 
az autó feldőlésig oldalt fordult. A soffőr ak
kor más volt. A vörös autó megjavitása után 
Szőllősy János volt rendőralkapitány urat, je
lenleg autótulajdonost fölkértem, hogy mint 
szakember, a gépet próbálja ki. Ez meg is 
történt, mire ő tanuk előtt kijelentette: Nagy 
ur, a géppel ne menjen ki, mert nem garan
tálom, hogy a géppel föl nem fordul, mert 
a gép kormánya gyári hibából rossz. (Ha ez 
igy volt, szabad volt-e e géppel fuvarozni ?) Az 
sem igaz, hogy 25—30.000 leu kárt tettem 
a gépben, csupán egy 800 leu értékű javitást 
kellett eszközölni rajta, amelyet megfizettettek 
velem. Nem igaz az sem, hogy állásomból 
elbocsájtottak volna, én mondtam föl május 
15-én junius 1-ére, mikor ki is léptem, mert 
nem óhajtottam egy megbizhatatlan gépen 
szolgálatot teljesíteni. Kilépésem előtt Gh. 
Stárcu főnököm fizetésjavitás igérésével ma
rasztalni próbált, de én mentem és ezért ő 
bosszúból a május hóra járó fizetéseméi nem 
fizette ki. Követelésemet dr. Martini ügyvéd 
ur által hajtattam be. Egyébként béke velünk 
és igazság 1 Nagy Ferenc.

— Hunyadmegyei bányákat akar vásá
rolni egy angol-belga társaság. A Alun, 
Bunyica és Petrösz hunyadmegyei községek 
határain levő bányák megvásárlása végett an
gol-belga pénzügyi konzorcium folytat a tu
lajdonosokkal tárgyalásokat. A társaság elő
zőleg geológusokkal végeztetett talajvizsgála
tot, amely kedvező eredménnyel járt, ameny- 
nyiben 50 százalék vas- és 40 százalék man
gán érc jelenlétét állapították meg. Ezek alap
ján a társaság 25.000 font sterling alaptőké
vel részvénytársaság alapítását hozta javas
latba. A részvények 40 százaléka a jelenlegi 
bányatulajdonosok rendelkezésére bocsáttatik, 
a többi a tőketulajdonosokat illeti,



4 Szászváros és Vidéke 1926. junius 13.

— A legelők és a rétek ápolásáról. Az x' 
EGE. könyvkiadó vállalatának második füzete 
a fenti cimü munka, amely ezzel 9 kiadá
sát érte meg. Szerzője Gáspár József föld- 
mivelési iskolai igazgató. Aki az algyógyi 
füldmivelés iskolának volt az igazgatója. 
Utóbb években Ejdély híres állattenyésztése 
főleg minőségileg igen sokat sülyedt, amiben 
része van annak is, hogy gazdaközönségünk 
nem fordít elég gondot a rétek és a legelők 
ápolására. Ennek a fontosságára hivja fel a 
a gázdák figyelmét a megjelent füzet/ amely 
egyaránt tartalmazza a rétek javítására vo
natkozó tanitásokat, mint az ezekre vonatkozó 
közigazgatási intézkedéseket, szabályrendele
teket. A csinosan kiállított füzet, mely a 
Concordia-nyomdából került ki, 20 Ieuért kap
ható az EGE. titkári hivatalában.

— Inspekciót e héten (junius 14. reggel 
6 órától junius 21. reggel 6 óráig) a Főtéren 
levő Graffius-féle gyógyszertár tart. Éjjeli 
csengő működik.

— Megolcsult a sör. Végre olcsulásról 
is Írhatunk: A tordai sörgyár részvénytársa- 
ság gyártmányait a a helybeli Schulleri Fri
gyes szeszgyár részvénytársaság árusitja. A 
kitűnő zamatos sör ma már városunkban is 
mindenütt kapható. Érdekes, hogy egy palack 
jégbehütött sör csak 12 Ieu.

Egy jobb házból való fiú ta
nulóul felvétetik. Cim: Szőllőssy 
üvegkereskedés, Orá§tie. 183 1-3

Egy rikkancs-fiú vagy leány, 
aki hirlapok utcai elárusitását vál
lalja, azonnal felvétetik a magyar 
papirkereskedésben.

Szászvárosra érkező vonatok menetrendje:
Érvényes 1926. május 15 töl.

Tövis felől érkezik:
Személyvonat 1 óra 30 p.-kor (éjjel)
Gyors 1 „ 57 „
Vegyes „ 6 „ 59 „ csak Piskiig
Személy „ 8 „ 12 „
Gyors „ 8 „ 30 „
Személy „ 17 „ 53 ,

fl kolozsvári közkedvelt, kitűnő zamatéi 
Czell-féle 

,Krsu5‘ is Jkrcttks* sorolj 

Szászvároson 
és környékén is mindenütt kaphatók.

Arad felől érkezik:
Személyvonat 2 óra 58 p.-kor
Gyors 4 „ 46 ,
Vegyes „ 5 „ 24 „ A
Személy „ 10 „ 59 „
Személy „ 19 „ 47 „
Gyors „ 21 „ 44 „

Express vonatok:

Szászuáros és környéke főraktára: 

Kartmann Mihály 
Országút (Preisich-ház).

Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a Dicu-féle 

csődtömeghez tartozó leltározott áruk 
és üzleti berendezések eladók. Szó
vagy Írásbeli ajánlatok benyújtása, va
lamint bővebbi információk beszerzése 
dr. Antoni Ede szászvárosi ügyvéd, 
tömeggondnok urnái eszközölhetők.

5

Arad telöl érkezik 10 óra 38 perckor
Tövis „ „ 19 w 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
2-40

Piski—Vajdahunyad.
Piskiről indul 4 33, 16 10, 21'20, 11 15,7 05
Vajdahunyadról indul 037, 5'47,

1410, 15-70
Piski—Petrozsény.

indul 4'40, 10'40,
„ 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,

Piskiről
Petrozsényból

személy
941

18-32
9-40

19 07

8 05,
*

21-40
22 01

17'30
19 30

20 30
23 32

A helybeli 184 1-6 
CENTRAL vendéglőben 
eme elismert sörök jégbehütötten, 
naponkénti friss csapolásban palac
kokban és poharanként kaphatók!

Tisztességes, ügyes
kereskedő vagy 9 

jobb iparos § 

: varrógép-| 
eladásra kerestetik.

i Ajánlatok: „S1E G E R“ ® 
[ Maschinenhandel, SIBI U, || 

Str. Ocnei 24. kéretnek.
i

Mühimzési 
tanfolyam!

Tisztelettel értesítjük a n. é. 
közönséget, hogy julius hó
napban egy kéthetes nagy 
mühimzésü tanfolyamot nyitunk.

A tanfolyamon, amely ingye
nes lesz, résztvehet mindenki, 
aki eredeti karikahajós Singer 
féle varrógéppel rendelkezik, 
vagy akik ez alkalommal cé
günktől varrógépet óhajtanak 
vásárolni.

A vásárolt varrógép 

ára 30 havi 
részletben törleszthető le.

Beiratkozni és bővebb felvi
lágosítást nyerni alant jegyzett 
cégünknél lehet. Tisztelettel:

Societate pentru comerciul cu mașini de 
cusut „S1NGEH“

| BOURNE&Comp. 
fi fiókja Orăștie, Országút.

í'

185 1-3
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Nagyban és kicsinyben kapható a

Schillert Frigyes szeszgyár Rt,-nál Orăștie
? ? A 1 t
Schuleri frigyes szeszgyár Rt. ajánlja: 
elsőrangú likőr-különlegességeit, továbbá min
denféle pálinka-, rum- és borpárlatait, úgyszin
tén a kiváló zamatu küküllömenti fajborait 

hordókban és palackokban

A „Tordai sörgyár Rt.“ söreinek 

a híres „LUX“ sörnek 
is főnagyraktára. íae 1—ic
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