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

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

Elmúlt az ideje annaH,
hogy megijedjünk, hogy térdet hajtsunk a 
tobzódó erőszaknak, elmúlt az ideje annak, 
hogy az alkotmányos törvényeket lábbal tipró 
„kiskirályok“ akaratának pojácái legyünk, 
hogy az egyéni és családi érdekeket istápoló, 
védő és szolgáló klikkek exponensei előtt 
a barmok türelmével kérődzünk, elmúlt az 
ideje annak, hogy azt higyjük, hogy az or
szág törvényeinek ereje megtörik a hitvány
ságok, az aljasságok, az egyéni érdekeket 
szolgáló kártya-várak szilárdnak vélt, de pe- 
helyként összeomló falain, elmúlt az ideje 
annak, hogy összetett kézzel, égre meresztett 
szemmel, jámbor óhajtásokkal s az erősza
kosságot sohasem tisztelő, de félszből res
pektáló csendes rezignációval nézzük, szem
léljük, hogy az ország alkotmányos törvé
nyeit éppen azok nem respektálják, akik hi
vatva vannak annak érvényt szerezni, elmúlt 
az ideje annak, hogy a jogtalanul és erőszako
san osztogatott 25-öktől való félelemből szá
junkra lakatot tegyünk, elmúlt az ideje annak, 
hogy stréberek, siberek, hamis utón való 
vagyonbukottak, politikai ágensek, pártpoliti
kát szolgáló szemforgatók, faji és vallási uszi- 
tók, pénzért, anyagi előnyökért mindenre el
szánt brigantik, barátot, testvért, tisztességet, 
becsületet felrugó „Niemandok“ a közélet
ben vezető szerepet játszanak, elmúlt az 
ideje annak, hogy az emberiség 70—80 szá
zalékát kitevő tisztességes társadalom eltűrje, 
hogy stréberek, kártyaspilerek, hazardőrök, 
kalandorok, senkik, álapostolok s a becsüle
tes emberek báránybőrébe bujt haramiák, ha
miskártyások, sipisták, lókötők, tekergők, szi
polyok, dologkerülő éhenkórászok, klikk-lo
vagok, érdekritterek, finom, jól kivasalt nad- 
rágu gazemberek, az igazságot lábbal taposó 
szubjektumok, a pénzzel és egyéb javakkal 
vesztegető haramiák, a Janus-arcu szemfor
gatók, orgazdák, tolvajok, vesztegők és meg
vesztegetettek, a mindenre kész banditák, a 
tisztességes társadalmat megtévesztő sötétleikü 
indigénák, a pénzért mindenre kapható un- 
doklelkü társadalmi hiénák, a gazember lé
tükre is mások becsületében gázoló semmi
háziak továbbra is felszínen legyenek, domi
náljanak.

Elmúlt az ideje annak, hogy a becsületes 
társadalom továbbra is tűrje, hogy sorai közé 
olyan emberek tolakodjanak, akiknek fogalma 
sincs az emberi becsületességről és akik azt 
sem tudják, hogy a háborúban elesett 15 
millió értékes embertestvérünk életfeláldo
zása nem ő érettük s hitványsággal s min
den igazságot tipró gazemberségekkel tűzdelt 
létükért, fennmaradásukért történt, elmúlt az 
ideje annak, hogy az emberszereteten és az 
egymás faját és vallását tisztelő megértésen 
alapuló szellemi magasabbrendüség porba 
hultan az aranyborjú körül táncoló agyafúrt 
hitványoktól féljen s ne merje kimondani, 
megirni az igazat.

De eljött már az ideje annak, hogy az or

szág konszolidációját akadályozó, veszélyez
tető fentebb jelzett elemektől a köz- és ma
gánélet megtisztuljon. Eljött az ideje annak, 
hogy az ország szentesitett törvényei minden 
vonalon, mindenkivel szemben egyformán ér
vényre jussanak. S főleg eljött az ideje annak, 
hogy a világháborútól annyit szenvedett em
beriség lássa, érezze, tapasztalja azt, hogy a 
törvénytisztelet, a jog, az igazság újra úrrá 
lett felettünk s a becsületes „szegénység“ 
megbecsültebb, előbbrevalóbb a bűnös, meg 
nem engedett utón és módon „gazdagsággá“ 
lett gazemberségnél.

És végül eljött az ideje annak, hogy min
den vonalon a törvénytelenségeket, igazság
talanságokat, gazságokat a múltakban és a 
jelenben is elkövetőket kiráncigálják biztos
nak vélt s arannyal, összeköttetésekkel bás
tyázott fészkeikből s a törvény igazságos, 
sújtó kezébe adják. Eljött az ideje mindazok
tól számon kérni mindazt, amit a fennálló 
törvényekkel, rendeletekkel és az emberi be
csületes lelkiismerettel össze nem férő felfo
gásokkal szemben önzésből, gazdagodási 
vágyból, haszonlesésből, hatalmi tultengésből 
elkövettek.

Az a kormány, amelyik ezt megcselekszi, 
az a társadalom, amelyik ezt követeli s azok 
a végrehajtó szervek, akik ezt elősegítik nem
csak általános emberi szempontokból, hanem 
az ország konszolidációjának, becsületének, 
hírnevének, a jog, törvény és igazságba ve
tett immár veszendőbement hitének is óriási 
szolgálatot tesznek.

Tettekben meg nem nyilatkozó üres frá
zisokkal, Ígérgetésekkel s a bűnösöknek a 
közélet fórumain való meghagyásával, a köz- 
és magánélet tisztátlanságait továbbra is el
néző nembánomsággal az ország népeinek 
megelégedését, a konszolidációt, a gazdasági, 
pénzügyi és kulturális téren való felvirágo- 
zást semmiesetre sem lehet szolgálni, elérni.

Az uj kormánytól, az uj szenátoroktól és 
a törvényhozás uj képviselőitől várja az egész 
ország népe a minden téren való jobbulást, 
megújhodást és a mindenekre jótékonyan ki
ható, megelégedést szütő jog, törvény, igaz
ság és tiszta erkölcsök valódi uralmát, mert: 
„Minden ország alapköve a tiszta erkölcs, mely 
ha elvész, Róma ledől s rabigába görbéd.“

ifj. Szántó Károly.

A hunyadmegyei magyarság
a szászvárosi ref. Kún-kollegiumért. 

fl hunyadmegjEi Magyar Párt 
nagyjElEntosÉgü gyűlése.

A hunyadmegyei Magyar Párt nagyválaszt
mánya f. hó 13-án, vasárnap délután fél 4 
órai kezdettel tartotta meg rendes ülését Cs. 
Lázár László elnökletével. A gyűlés fontossá
gára való tekintettel teljes egészében közöl
jük a gyűlésen résztvettek névsorát.

Jelen voltak: Cs. Lázár László, dr. Mar- 
tonossy György, dr. Leitner Mihály, dr. Isse- 

kutz Gergely, dr. Szőcs Gerő, Balogh Dezső, 
dr. Apáthy Árpád, dr. Schulhof Zsigmond, 
dr. László Lázár, Kovács Lajos, dr. Glück 
Ede, Gáspár Sándor, Szemenyi István, Szom- 
batfalvy Sándor, Bencsik Zsigmond, Bitay 
Béla, P. dr. Imets Károly, Balogh Géza, dr. 
Schuller Frigyes, Kovács László, K. Szabó 
János, Kásler Ádám, Kásler Antal, Simon 
Imre, Kovács Károly, Vass Dénes, Dolcsig 
János, Várhegyi Elek, Segesdy Árpád és Bu- 
bárnik Miklós, Déváról, Bota Sándor Bácsi
ból, Ráckövy Arthur, Martonossy István, 
Nemes Görgy Berekszóból, Csősz Gábor, 
Barcsay Tibor, Demeter Samu Alpestesről, 
Szente Béla és Lajos, Brády Elemér, Maros- 
brettyéről Markotsán Miklós, Filep Albert, 
Barcsay György Haróból, dr. Kászonyi Alajos, 
Fekete Károly, dr. Nagy Gyula Hátszegről, 
Ocskay István, Szabó György, Esch Jacab, 
Kiss József, Juhász Izidor Piskiről, Sándor 
Béla Russról, dr. Cseh Andor, Bikkfalvy Ár
pád, Cseh László, Ferenczy József, Buda Béla 
és Reisenhoffer Lajos Vajdahunyadról.

Amint a névsorból is látható, Szászváros 
magyarsága nem volt képviselve a gyűlésen. 
Ennek oka az, hogy a gyűlésre hivó távirat 
óriási késedelemmel kézbesittetett a magyar 
párt helyi tagozatának, úgy, hogy fizikai le
hetetlenség volt a gyűlésen megjelenni, hol
ott e gyűlés tárgya elsősorban minket szász
városi magyarokat érdekelt legjobban. A gyű
lés lefolyásairól a „Hunyadvármegye“ a kö
vetkezőket Írja!

Cs. Lázár László a hunyadvármegyei Ma
gyar Párt nagynevű elnöke nyitotta meg az 
ülést és üdvözölte a megjelent választmányi 
tagokat, mely után mély érzésű beszéd kísé
retében ismertette az ülés rendkívüli fontos
ságát, mely a szászvárosi ref. Kún-kollegium 
további sorsa felett kell határozzon. Előadta, 
hogy a kollégiumot az a veszély fenyegeti, 
hogy uj modern épületétől is meg kell vál
nia, amelyet anyagi fedezet hiányában kép
telen továbbra is fenttatatni. Megjelöli az 
egyetlen módott, amely a további fenttartást 
egyedül teheti lehetöve, apellál a magyar tár
sadalom áldozatkészségére, mely a múltban 
is, nem egy esetben statuált követésre méltó 
példát. Tekintve pedig, hogy a ref. egyház
kerületi közgyűlés végérvényesen még nem 
döntött a kollégiumi épület eladása tárgyá
ban, szükségesnek tartja a hunyadvármegyei 
magyarság állásfoglalását még e közgyüés 
előtt tisztázni, melynek döntő szerepe lesz a 
végleges határozat meghozatalánál. Űrömmel 
állapitotta meg, hogy a magyar áldozatkész
ség a kollégium fenttartását illetőleg már is 
megnyilvánult, amennyiben ifj. Bordeanx Pál 
párttag önként 20000 leues adománnyal já
rult hozzá a gyűlés megkezdéséhez és elvál
lalta két növendék tanittatását és tartását azok 
teljes felneveltetésükig. Ifj. Bordeaux Pál ne
mes emberi szivre valló ajánlatát nagy lelke
sedéssel és köszönettel fogadta a választ
mányi ülés, kidomborítva jegysőkönyvileg is 
az adakozó ragyogó például szolgáló jóté
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konyságát. Hasonló hálás köszönettel vette a 
választmány az elnök azon bejelentését is, 
hogy dr. Barcsay Andor volt dévai képviselő 
szintén a elsők között 10000 leüt adományo
zott a nemes célra.

Az elnöki megnyitó után Simon Imre se
gédlelkész a szászvárosi ref. kollégium em
lékkönyvéből felolvasta a kollégium fennálá- 
sának szükségességét és négy évszázados 
fennállása alatt a nemes adakozók névsorát.

Dr. Schulleri Frigyes ismertette a Magyar 
Párt dévai tagozatának a Kún-kollegium to
vábbi fenttartása mellett hozott erős érvekkel 
indokolt javaslátát. Dr. Martonossy György, 
ki a választmányi ülést páratlan odaadással, 
lelkes munkával készítette elő, hosszabb buz
dító beszéd kiséretében olvasta fel a várme
gyei Magyar Párt elnökségének határozati ja
vaslatát és kérte annak elfogadását. A vá
lasztmány kitörő egyhangú lelkesedéssel tette 
magáévá az inditványt, melyet az elnök ilyen 
értelemben enunciált.

A közel négy oldalú remekül megkonstru
ált inditvány kimondja, hogy vármegyénk 
magyarsága tántorithatatlanul ragaszkodik a 
Kún-kollegium további fenttartásához s bár 
érzi a mérhetetlen felelősséget, mely a kul
túrintézmény fenttartása tekintetében terheli, 
mégis a megpróbáltatások nehéz napjaiban 
is hü akar maradni az ősöktől öröklött szel
lemhez, midőn a magyar géniusz egyik el
árvult hajlékát anyagi erejét meghaladó ál
dozatkészséggel újból megnyitja a magyar 
kultúrát szomjazó ifjúság számára. Részlete
sen foglalkozik a fenntartás módozataival, 
számotvetve az előre látható jövedelmekkel 
és kiadáaokkal és végül indítványozza a vár
megyei magyarság körében egy széles ala
pokra fektetett gyűjtés meginditását, mely a 
nehéz anyagi viszonyok mellett egyes egye
dül teheti lehetővé a magyar nyelv nyomorgó 
kultur hajlékának a megmentését.

Az indítványhoz dr. Apáthy Árpád emel
kedett szavakkal járult hozzá s az érvek ere
jével támasztotta alá a hunyadvármegyei ma
gyarság kiváltságos döntési jogát a Kún-kol- 
legium további sorsát illetőleg. Indítványozza, 
hogy a határozat már a közel napokban a 
választmányi ülés kiküldöttei részéről szemé
lyesen nyujtassék át a Magyar Párt elnöksé
gének és Erdély református püspökének. Az 
ülés egyhangú lelkesedéssel járult hozzá dr. 
Apáthy Árpád indítványához.

Ugyancsak egyhangú határozattal csatla
kozott a választmányi ülés Cs. Lázár László 
elnök azon inditványához, hogy a felekeze
tek egyházi főhatóságai kéressenek fel egy 
felekezetközi iskolaügyi értekezlet összehvá- 
sára, melyen az egyes felekezetek a közös 
magyar nyelv és kultúra megvédése és meg
erősítése céljából megállapodást létesítsenek, 
hogy mindazon községekben, ahol 2 vagy 3 
féle magyar felekezeti iskola van és azok a 
magyarság áldozatkészségének túlterheltsége 
folytán veszélyeztetve vannak, egységesittes- 
senek.

Végül dr. Martonossy György meleg len
dületes beszédben hivta fel a jelenvoltakat, 
hogy a minden szónál szebb tettekkel mu
tassák már most meg a magyar kultúra ér
dekében áldozatkészségüket és átérezve azt 
a mérhetetlen erkölcsi felelőséget, mellyel az 
ntókornak tartoznak, adomány jegyzéseiket 
már most a gyűlésen kezdjék meg, hogy az 
áldozatkészség foka a kolozsvári ref. egyház
kerületi közgyűlésen dokumentálható lehessen. 
Dr. Martonossy szivhez szóló közvetlen sza
vai meleg visszhangra találtak. Már a gyűlé
sen az alábbi jegyzések történtek: Déváról: 
Dr. Apáthy Árpád 10000, dr. Martonossy 

György 5000, Dolcsig János 3000, Balogh 
Géza és Balogh Dezső egyenként 2000, Bu- 
bárnik Miklós 2000, Szemenyi István, Ben- 
csik Zsigmond, Szombatfalvy Sánor, Kovács 
Lajos, dr. László Lázár, dr. Csősz Gerő, 
Kovács László, Simon Imre 1000—1000 leu. 
Vass Dénes, K. Szabó János 500—50 leu, 
Várhegyi Elek 300 leu, Kásler Ádám 100 
kgr. búza. Azonkivlil 1926. IX. 1-től 10 éven 
keresztül: Dr. Leitner Mihály évi 2000, dr. 
Schulhoff Zsigmond 1000 leu. Lapusnyak- 
ról: Cs. Lázár László 10000 leu. Vajdahu- 
nyadról: Buda Béla 5000, Bikfalvy Árpád 
4000, dr. Cseh Andor 2000, Ferencz József, 
Reisenhoffer és Reibly cég 1000—1000 leu. 
Piskiröl: Ocskay István, Szabó György 5000, 
Kiss József 1500, Juhász Izidor 1000 leu. 
Alpestesről: Barcsay Tibor 5000, Csősz 
Gábor 2000, Demeter Samu 100 kgr. búza 
és Pap P. 50 kgr. búza. Bácsiban: Botha 
Sándor 2000 leu. Algyógyról: Lukács Ferenc 
5000, Fábián Lajos 2000 leu. Haróból: Fi
lep Albert 1000, Markotsan Miklós 500, Bar
csay György 500 leu. Berekszóból: Ráczkövy 
Arthur, Martooossy István és Nemes György 
500-500 leu.

Cs. Lázár László elnök a jegyzések meg
történte után az áldozatkészség várakozáson 
felüli megnyilatkozásáért köszönetét mondva, 
a gyűjtő ivek tulajdonosait további lelkes, si
keres munkára serkentve, a választmányi 
tagok hosszantartó éljenzése közben a törté
nelmi jelentőségű ülést berekesztette.

** *
Bármennyire is sajnáljuk, hogy nem lehet

tünk jelen e gyűlésen, azt mégsem mulaszt
hatjuk el, hogy kijelentsük, hogy a szászvá
rosi magyarság teljesen azonositja magát a 
gyűlés szellemével és határozatával s amikor 
a „Szászváros és Vidéke“ a fenti gyűlés le
folyásáról tájékoztatja a helybeli és környék
beli magyarságot, kéri, hogy áldozatkészségé
ről tegyen fényes tanúságot. Kiki saját anyagi 
és erkölcsi erejéhez mérten támogassa a ne
mes célt. A „Szászváros és Vidéke“ hűen 
be fog számolni az adományzókról és az 
adakozások eredményeiről. A helybeli ma
gyar párt vezetősége meg fogja találni a mó
dot arra, hogy minden egyes tagját ez irány
ban külön is felkeresse.

ifi. Szántó Károly.

Szenzációs rónai Korabeli 
lelet Szártaiszegeiuzán.

Dr. Rusha Márton archeológus És 
Maliász József muzeumigazgató je- 
lenlótóben bontottál! hi a római 
korabeli szarkofágot.

Mint mult számunkban megemlítettük, még 
ez év május 20-án szenzációs leletre bukkan
tak Szármiszegetuzán. Egy odavaló Pován 
nevű gazdálkodó házat akart épiteni és midőn 
házának pincéjét ásták, egy hosszú kődarabba 
ütközött a parasztok csákánya. Azonnal érte
sítették a hatóságokat, akiknek közbenjárására, 
a választások miatt egy kissé elkésve, csak f. 
hó 7-én szállott ki dr. Roska Márton orszá
gos hirü archeológusunk és praehistorikusunk 
a Comisiunea Monumentelor Istorice Cluj in
tézkedésére Mailász József dévai muzeum
igazgató társaságában.

Már a kora reggeli órákban kezdetét vette 
mintegy 8—10 munkással a munka. A szár
kofág 2 méter 40 cm. hosszú és egy méter 
10 cm. széles volt és megállapítást nyert, 
hogy aranyi kőzetből (piros terméskőből) volt 
faragva. Tekintettel erre a körülményre, hogy 

az egész ilyen nehéz anyagból van, a fedél 
leemelése mindenesetre sok munkába került. 
Egyébként a szárkofág alja egy téglányalaku 
kivájt kő, a fedele pedig három kiemelke
déssel biró faragvány, amelynek két két szé
lén nem egészen kifaragott oroszlánok fog
lalnak helyet.

A szárkofág alja félig vizzel volt telve s 
csak a viz eltávolitása után lehetett észre
venni az emberi csontváz darabokat. Azon
ban, tekintettel arra, hogy a halott észak felé 
fordulva feküdt a szárkofágban, mivel a szár
kofág déli oldalán egy párnaszerü emelkedés 
van faragva benne, megállapítható volt mind
járt egyszeri látásra, hogy a csontok nem 
eredeti helyükön feküdtek. A koporsó belse
jében találtak egy pár női fülbevalót arany
ból, egy darab aranylemezt és három darab 
mintegy 10—15 cm. magasságú agyagcsup
rot. A szárkofágon kivül pedig másik két 
agyagcsupor, egy agyagból való mécses és 
üvegdarabok kerültek elő. Emlékkövet a szár
kofág mellett nem találtak, úgy látszik, azt 
már régen elmozditották onnan, vagy egyál
talán nem is volt, azonban az előbbi felte
vés inkább megállja a helyét.

A leletek összesége tehát azt mutatja, hogy 
e szárkofágban egy előkelőbb római nő volt 
eltemetve. A tudományra nézve mindenesetre 
előnyös ez a lelet, mivel ez egyike a leg
épebben előkerült szárkofágoknak.

Érdekes dolog és megemlítésre méltó, hogy 
az előkerült arany értéke mintegy 400 leu s 
a paraszt, akinek a birtokán találták, 25000 
leüt kér érte. Addig tehát, amig a megegye
zés létre jön s a hunyadmegyei muzeum 
szármiszegetuzai fiókjában a leleteket elhe
lyezhetik, a szárkofágot a tulajdonos kertjé
ben fogják őrizni, a leleteket pedig a község
házán, mint letéteket.

Hát ez mi?
Lapunk zártakor értesültünk, hogy a hely

beli ref. Kún-kollegium elemi iskolai vizsgáin 
a tanfelügyelő képviseletében megjelent Cretu 
Niculae helybeli román elemi iskolai igazgató- 
tanitó a pedagógi terén korszakalkotó ujitást 
hozott be. Ugyanis a vizsga során a 4— 
5—6—7 elemistáknak három kérdést Íratott 
fel a táblára, amelyre a gyermekeknek Írás
ban kellett megfelelniük.

1-ső kérdés.

A ref. egyház részéről jelenvolt Bodor Já
nos és Gergely Ferenc ref. lelkészek tilta
koztak az ily kérdések feltétele ellen, ennek 
dacára a gyermekek elvégezték Írásbeli fel
adataikat, amelyeket ott nyomban fel is ol
vastak.

A feleleteket a tanfelügyelő-helyettes ma
gához vette s elvitte.

A feleleteket nem ismerjük, de bátran át
ütjük, hogy azt, amit a pedagógia terén ily 
szokatlan formában „megtudni“ kivánt az 
inspektorátus, nem találta bennük.

Mi, akik jól ismerjük már a ref. Kún-kolle- 
gium elleni hadjárat minden „célzatosságát“ 
s azokat a rugókat is, amelyek az ősi iskola 
fennállása ellen oly kitartó buzgalommal mű
ködnek, e helyen is kérdjük, hogy valahol 
a nagyvilágon tettek-e még fel elemi iskolá
soknak „ilyen“ kérdéseket. E kérdésekben is 
benne foglaltatnak a magyarság ellen oly 
buzgón hangoztatott irredenta vádak.
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Az iskola elöljárósága az esetet felsőbb 
hatóságának jelentette. Nemcsak a magyar
ság, hanem szélesebb körökben is kinos fel
tűnést keltett a vizsgáztatás e módja.

NAPI HÍREK.
— Kinevezés. Az igazságtigyminiszer a 

puji járásbirósághoz segédbirónak nevezte ki 
Viorel Alamoreant

— Áthelyezés. Dimilrie Ivancianu vízak
nai járásbirót az igazságügyminiszter a dévai 
törvényszékhez helyezte át. A törvényszék 
I-ső szekciójában nyert beosztást.

— Detasálás. Popovics József brádi fő
szolgabírót, ki a belügyminiszter rendelete 
szerint pár héttel ezelőtt a belügyminiszteri 
szolgálat aló) felmentetett és főszolgabírói 
állását ismét elfoglalta, egy, a napokban ér
kezett újabb rendelet értelmében, szolgálatté
telre újra a belügyminisztériumba rendelték be.

— Bírósági szünet. A dévai törvényszék 
bírósági szünete f. évi julius hó 15-én kez
dődik és tart f. évi szeptember hó 15-ig, 
mely idő alatt csak a rendeletek értelmében 
sürgőseknek minősített ügyek nyernek el
intézést.

— Déván iparosok bankja alakul. Az 
Iparosok Bankja Részvénytársaság Déva ala- 
pitótagjainak f. hő 8-án tartott értekezletén 
határozatba ment, kogy ezen bank alapítási 
további teendőinek irányítása és vitele (az 
eddigi begyült összeg gyümütcsözőleg el is 
lévén már bankba helyezve) saját kebelük
ből alakul egy szükebb 7 tagból álló bizott
ság Becker Károly tagtárs elnöklete alatt 
működését azonnal megkezdvén — bizalom
mal kérik iparos kartársaink mindenikét, de 
különösen azon urakat, kik eddig bármiféle 
okból is elmulasztották volna jegyzéseikkel 
saját jólfelfogott érdekeiket támogatni — sies
senek jegyzéseiket Ujváry, Becker, Laufer V., 
Minorits, Chinda, Spák uraknál elhelyezett 
iveken — avagy vasár- és ünnepnapokon d. 
e. 10—12 órák alatt az ipartestületnél levő 
Grünwald-féle kirendeltségnél lejegyezni.

— Lemondás a dévai tanácsban. Dr. 
Pop lustin szenátor, az ügyvédi kamara dé
kánja és Perian Péter volt tb. főszolgabíró 
városi tanácsosi állásaikról lemondtak és ezen 
elhatározásukról Írásban értesítették Oprea 
Mircea polgármestert. A városi tanács a le
mondást tudomásul vette és helyükbe a pót
tagok közül sorrend szerint következő Bu- 
bárnik Miklós és Muntean János tagokat 
hívta meg.

— Munkában a rendőrség. A helybeli 
államrendőrség ez évben is nagy buzgalmat 
fejtett ki abban, hogy a nyilvános helyeken 
való tiltott szerencsejátékokat szétugrassza. 
Megírtuk, hogy a minap egyik kávéházban 
egy kis „parázs makaózást“ akadályozott meg 
a rendőrség, lefoglalván a bankot. Az elmúlt 
héten egy másik kávéházban egy karametli 
bankot foglalt le Rosca rendőrkomiszáros. Jól 
tudjuk, hogy a hazárdjátékok elleni szigorú 
törvények és rendeletek dacára is voltak és 
lesznek kártyacsaták, hiszen a rendőrség nem 
lehet mindenütt és állandóan a sarkában a 
játékosoknak. Mindenesetre dicséret illeti meg 
rendőrségünket, hogy e téren is szigorral jár 
el. Ez azonban — sajnos — a szenvedélyes 
játékosokat nem riasztja vissza a szerencse 
zöld mezőnyéről s amig jólelkü bankárok és 
izguló „palik“ lesznek, nem hal ki a játék
szenvedély. Lapunk egyik rovatvezetője most 
készül kiadni a zöld-asztal körül szerzett bő
séges és tanulságos tapasztalatait. Városunk 
közönségének érdekes olvasmánya lesz ez a 
kis füzet.

ERZSÉBET MOZI 
a „TRANSSYLVANIA“-ban.

Ma vasárnap junius hó 27-én 
délután 492 és este 89° órakor

MAE MURKAY |
AmBFiha legbájosabb szőke táncmüuÉsznöjE

A nárisi baba 1
¡vagy: Az eladó leány 
című szenzációs társadalmi dráma főszerepében. 

(Hogyan lehet férjhez menni.) Továbbá:

ZIG0TT0
stb. stb.

— A Magyar Kaszinó könyvtárosa tisz
telettel kéri mindazon kaszinó- és könyvtár
pártoló tagokat, kiknél könyvtári könyv van, 
hogy azokat legkésőbb julius hó 3-án, szom
baton a rendes könyvtári órán adják be. Akik 
eme felhívásnak e jelzett napig nem tesznek 
eleget, lefizetett biztosítékuk terhére és ve
szélyére cselekszenek.

— Meghivó. A Kún-koilegium elemi is
kolájának f. hó 29-én d. u. 4 órai kezdettel, 
a kollégium rajztermében tartandó évzáró 
ünnepélyére iskolánk élete és működése iránt 
érdeklődő igen tisztelt közönséget szeretettel 
meghívjuk. Az ünnepély műsora: énekek, 
versek, alkalmas színdarabok stb. Költségeink 
fedezésére és egy létesitendő jutalmazási alap 
javára mérsékelt perselyadományokat hálás 
köszönettel fogadunk. Igazgatóság.

— A sétakert elhanyagoltsága. Kevés 
városnak van olyan szép fekvésű és nagy
kiterjedésű fenyvessel is biró sétakertje, mint 
Szászvárosnak. Sajnos, a városi polgárságnak 
eme üdülő, felfrissülő helye a rég múltakban 
ép úgy, mint ma mindig mostoha gyermeke 
volt a városnak. A sétautak elhanyagoltak, a 
virágos ágyások nem nyújtanak kellemes lát
ványt, az utak nincsenek kavicsolva, jókarban 
tartva, seperetlenek, szemetesek. Pad ts kevés 
van. A sétatéri vendéglő alacsony, rozoga, 
fedett tánc-szinje kicsi, korhadt, a vendéglő 
előtti árnyas térség kavicsozatlan, sáros, sze
metes s bizony az oda állított asztalok üre
sen merednek az odavetődőkre, pedig Müller 
vendéglős jó hideg ételekkel, zamatos tordai 
„Lux“ sörrel várja őket. Jó volna, ha a vá
ros-szépészeti alapból jobban gondoznák ezt 
a szép heiyet, úgy szintén az által, hogy gyer
mek játszóteret, hintákat stb. stb. létesítené
nek nagyobb látogatottságot teremtenének. Egy 
kút szintén előnyére válnék e szép helynek. 
Felvetjük az eszmét, nem volna-e helyes, ha 
a város 10—15 évre bérbe adná a sétakertet 
olyannak, aki azt előirásos módon gondozná ? 
Ennek fejében szedjen a város által megálla
pított csekély belépődijat, kapja a vendéglő 
bérletét s jogot nyerjen árusitó sátrakat fel
állítani s nyári mulatságra kiadni a tánche
lyiséget. Még visszatérünk e tárgyra.

— A hadirokkantak hetvenötszázalé
kos vasúti kedvezményt kaptak. Buka
restből jelentik: A kormány tudvalevőleg el
határozta. hogy behatóan foglalkozik a hadi
rokkantak és hadiárvák kéréseivel és azok 
teijesithető részének eleget tesz. A rokkan
tak utazási kedvezményét úgy oldották meg 
hogy az 1. O. V. által kiállított rokkantiga
zolványok minden más okmány nélkül hét-

venötszázalékos utazási kedvezményre jogo
sítják a rokkantakat. Ezen rendelkezés a mai 
nappal lép érvénybe. Az I. O. V. ezzel kap
csolatban uj igazolványokat fog kiadni, amely
ben feltünteti a kocsiosztályt is.

— Kivonják a vörös százleueseket a 
forgalomból. A Banca Naționala 111227. 
számú rendelete értelmében f. hó 1-ével ki
vonják a forgalomból az 1917—1919. hábo
rús években készült, úgynevezett vörös száz
leueseket. E százleueseket a Banca Naționala 
és fiókjainál lehet a fenti határidőig bevál
tani. Ügyeljünk tehát, mert elsejétől kezdve 
a vörös százleuesek nem érvényesek.

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL *)
Tekintetes Szerkesztőség!

Kérjük alanti közérdekű cikket a „Szász
város és Vidéke“ f. évi junius 20-iki számá
ban megjelent „A Hangya szövetkezet t. tag
jaihoz“ című hir közleményre válaszként le
közölni.

A Hangya igazgatósága aláírással múlt szám
ban egy hir közlemény jelent meg, melyben 
konkolyhintő felelőtlen egyénekről, névaláírás 
nélküli röpivekről, rendkívüli közgyűlés ösz- 
szehivásáról beszél, amire nézve kijelentjük, 
hogy ezen állítás egytől-egyig valótlanság.

Vagy talán azért neveznek bennünket kon
kolyhintő felelőtlen egyéneknek, mert mint 
érdekelt üzletrésztulajdonosok meg merjük 
mondani, hogy a Hangya ügyvezetésével nem 
vagyunk megelégedve? Vájjon mi vagyunk-e 
felelőtlen egyének, akik a meglévő üzletré
szeinken kívül még kétszeres összeg erejéig 
vagyunk felelősek az esetleges károkért, vagy 
pedig az ügyvezetés?

Rendkívüli közgyűlés összehívása? Név
aláírás nélküli röpivek? Ez igazán kinevetni 
való állítás.

Mindössze ennyi történt: Mivel az üzlet
résztulajdonosoknak egy számottevő része a 
Hangya ügymenetével nincs megelégedve, 
melyre nézve a legutóbbi közgyűlésen is né- 
hányan kifejezést adtunk, elhatároztuk, hogy 
üzletrészeinket felmondjuk s hogy ne kelljen 
annyi okmányt kézzel Írni, ehez készíttettünk 
nyomtatvány űrlapokat, minek következtében 
141 üzletrésztulajdonos 496 üzletrészt felmon
dott, mert 3 év alatt egyáltalán semmi osz
talékot a befizetett üzletrészek után a .Han
gya“ nem adott, sem vagyonilag nem gya
rapodott, már pedig 105.000 leu kamatmen
tes pénzzel azt jogosan elvárhattuk, mert ha 
csak 12 °/o-os kamattal ezt az összeget bankba 
tettük volna, 3 év után a kamatok kamatával 
148.948 leu tőkénk van.

Kérdjük tehát, ilyen vezetés mellett van-e 
célja a szövetkezeti boltnak? Úgy hisszük, 
mindenki elfogulatlanul a mi álláspontunkat 
fogadja el. Mert legyen az bármilyen intéz
mény, ha abból senkinek haszna nincs, miért 
kell azt mégis, még rizikó mellett is fenn
tartani ?

A kezdet-kezdetén az üzletvezetést a bol
tosra kellett volna bizni, aki biztosítékot tett, 
nem pedig a kereskedelemhez semmit nem 
értő és biztosítékkal nem rendelkező egyénre.

Különben mi a szövetkezet további fenn
tartása vagy fenn nem tartásával nem törő
dünk, hanem mi csak a pénzünket akarjuk 
visszakapni, hogy azt hasznosabb helyen he
lyezzük el. Tisztelettel:

Több üzletrésxtulajdonos.

*) Közérdekű felszólamlásokat e rovat alatt díjta
lanul közlünk. A felelősség a beküldőt terheli. Szerk.

Cenzúrát de cátre Prefeclura jud. Hunedoara: 
Dr, Manlu, subprefect.
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Köszönetnyilvánítás.
Néhai Stern Adolf, volt szászvárosi főrabbi 

özvegye, testvérei és összes rokonai ezúton 
mondanak hálás köszönetét jóakaróiknak, kik 
nagy gyászuk nehéz napjaiban velük éreztek.

Sok nagyérdemű testület és sokan egyesek 
is oly nagy számban kerestek fel vigasztaló 
szavukkal és vettek körűi bennünket szerető 
gondoskodással, hogy teljesen lehetetlen ezért 
mindegyiknek egyenként külön-külön kife
jezni köszönetünket.

Mindazon által, mint olyanokat, kiket kü
lönösen illet meg szivünk hálája, ki kell emel
nünk a fájdalmunkban osztozott t. hitközsé
geket és ezek közül első helyen a szászvá
rosi hitközséget, amely minden kívánalmat 
felülmúló áldozatkészséggel intézte a meg
boldogult végtisztességét. Ki kell emelnünk 
még a szászvárosi hitközség mélyen tisztelt 
úrasszonyait, kik egytől-egyig kivétel nélkül 
mellettünk állottak és megtettek mindent nagy 
fájdalmunk enyhítésére.

Köszönet és hála érte a jő és nemes lel
kek mindegyikének 1

A gyászolók.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Névtelen levelekre nem válaszolunk, kéziratokat 

vissza nem adunk.
Előfizető. A városi lovak mikénti csereberéjét 

igazan nem kisérhetjük figyelemmel, tessék szemé
lyesen érdeklődni a városgazdánál. A tisztviselők, 
tűzi- és dongafa ügyében ugyanott. A patak és vasút 
melletti legelő, az állatoknak árnyékot szolgáló part
védő jegenyefái levágásának okairól és körülményei
ről is érdeklődni fogunk.

M. J. Déva. A muzeum évi jelentését kaptuk, 
köszönjük.

Bökös József Lovsáéi. Aktuálitásából sokat 
vesztett s lapunk keretéhez mérten igen terjedelmes 
cikke ügyében szíveskedjék minket felkeresni. Szó
val többet.

*

20-30
23-32

Műhimzési 185 3-3

tanfolyam!
Tisztelettel értesítjük a n. é. 

közönséget, hogy julius hó
napban egy kéthetes nagy 

f mühimzésü tanfolyamot nyitunk.
A tanfolyamon, amely ingye

nes lesz, résztvehet mindenki, 
aki eredeti karikahajós Singer 
féle varrógéppel rendelkezik, 

JH vagy akik ez alkalommal cé- 
$ günktől varrógépet óhajtanak 
Í vásárolni.

A vásárolt varrógép 

ára 30 havi 
részletben törleszthető le.

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

SocietatE pentru comerciul cu mașini de 
cusut „SIMBER“ 

BOURNE & Comp 
fiókja Orăștie, Országút.

— Inspekciót e héten (junius 28. reggel 
6 órától julius 5. reggel 6 óráig) a Főtéren 
lévő Graffius-féle gyógyszertár tart. — Éjjeli 
csengő működik.

— A hollandiai „aranyeső“-t, mely az 
F. M. Stapper amsterdami cégtől származik 
a belügyminiszter az egész ország területén 
eltiltotta.

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

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

Jó házbért fizetek egy 3 szoba, 
konyha s esetleges melléképületek
ből álló lakásért. Szerződést több 
évre kötök. Bővebbet e lap szer
kesztőségénél. 193 1—3

9 kolozsvári közkedvelt, kitűnő zamatu
Czell-féle

,Krsn$‘ is Jcrcuks* sörök
Szászvároson 

és környékén is mindenütt kaphatók.

I

t

Szászváros és környéke főraktára: 

Kartmann Mihály 
Országút (Preisich-ház).

A helybeli 184 3-6 
CENTRAL vendéglőben 
eme elismert sörök jégbenütötten, 
naponkénti friss csapolásban palac
kokban és poharanként kaphatók!

A legjobb, a legzamatosabb sor a
Toríai sörgyár Részvénytársaság

söre.
Nagyban és kicsinyben kapható a

Scfiuleri Frigyes szeszgyár Kt-nál Orăștie
I
& 
Hl
&

? ? A ? ?
Schillert frigyes szeszgyár Rt. ajánlja: 
elsőrangú likőr-különlegességeit, továbbá min
denféle pálinka-, rum- és borpárlatait, úgyszin
tén a kiváló zamatu küküllőmenti fajborait 

hordókban és palackokban

Tordai sörgyár Rt,“ söreinek 

a híres „LUX“ sörnek 
is főnagyraktára. 186

Nyomatott a SzAuzvárosi Könyvnyomda Ráízvüny'ámmjíg qyor&mutöján 1926

Boltberendezés s Állványok, pult, 
lisztes-ládák s egyéb apróságok ol
csón eladók. — Cim: Kniesl Fülöp 
Orá§tie, Str. Augustin Bunea No. 5. 

188 2-2

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 .

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

vonatok:

személy
941

18-32
9-40

19 07

Express
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

406
21 05 

Déváról indul Arad felé: 9 16
2-40

Piski—Vajdahunyad.
Piskiről indul 4 33,16 10, 2T20, 1115,7'05
Vajdahunyadról indul Ó37, 5’47, 

1410, 15-70
Piski—Petrozsény.

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

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

Alkenyér—Kudzsir.
Alkenyérről indul 1*45, 5’20, 12’30, 
Kudzsirró! 2 42, 6 50, 16'20,

8 05,

21-40
22 01

17-30
19 30


