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A lap szellemi részét illető közlemények ■ seerkentőséghez 
a pénzküldemények és hirdetések a kiadóhivatalhoz küldendők 

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

Sgy szülő a szölőKhöz.
Maholnap vége a nagy vakációnak. Több 

ezer ifjú áll most országunkban a váló utón, 
ahol keresztíil-kasul szelik egymást azon pá
lyák, ahol vezet ut jobbra is, balra is, előre 
is, hátra is, mindenkinek végén int valami 
csábitó, valami vonzó csábkép, de a végered
ményt, a jövőnek képét nem látni be sehol 
emberi szemmel, véges emberi gondolkozással.

Van olyan ut is, ahol már közelből ke
csegtetőig integet egy csendes, nyugalmas 
otthon, igénytelen nagy munkát biró és tűrni 
tudó embereknek pályabérül. Azontúl min
denütt göröngyös utakat kell megjárni, talán 
erőnket felülmúló akadályokat legyőzni, de 
mindezen akadályok elhárítása, minden munka 
legyőzése sem biztat még azzal, hogy éle
tünk céljához értünk, ha véletlenül rósz útra 
léptünk, ha tehetségeinknek, képességeinknek 
nem megfelelő pályát választottunk, vagy a 
mi még rosszabb, atyai jóindulattal, vagy 
anyai gyöngédséggel kényszeritettek ben
nünket a nem megfelelő pályára. Ennek a 
vége feltétlenül katasztrófális lesz.

Csak kimagasló nagy szellemi erők képe
sek megfordulni egy rosszul választott pálya 
delén, hogy hajlamaiknak, kitörő zseniálitá- 
suknak érvényt szerezzenek. A középszerű te
hetségek, mint amilyenek túlnyomó többség
ben vagyunk az életben, — sajnos — csa
lódottan, lemondással állanak meg s ha nincs 
elég lelkierejük megállani, haladásuk a lejtő 
felé viszi őket s a pálya vége okvetlenül az 
elzüllés lesz.

Ezért állítjuk meg azt a sok ifjút, akik most 
értek el a keresztutra, a pályaválasztás előtt. 
Ezért szállunk a szülők, a gyámok, a jó ro
konok szivébe élő lelkiismeret gyanánt.

Az ifjú maga döntsön elsősorban a pálya
választás kérdésében. Az ő lelkét megilleti az 
élet az iskola első fokain, már érez, már sejt, 
már kibontakoznak lelkében az ösztönök, a 
sejtelmek, a képességek erős tudata s hacsak 
el nem tévelyedik s valami rendkívüli ese
mény nem tereli téves irányba a fejlődő lelket, 
már meg kell találnia az igazi ideált, a végső 
célnak lelkesedéssel megalkotott képzeteit.

Ez irányban az ifjút korlátozni nemcsak 
káros, hanem veszélyes is, mert ha a reá 
erőszakolt pálya nem válik be, a szülőknek 
életük fogytáig tartó szemrehányásokat s még 
sok egyebet is kell eltűrniük gyermeküktől, 
amiből e sorok Írójának is bőven kijutott.

Természetesen a nevelésnek nem szabad 
olyannak lenni, hogy bilincsbe verje minden 
megnyilatkozását a képességeknek. A jó figyelő 
anya, apa, nevelő már a csemetékben meg
látja a jövő törzsnek a fejlődését s a szerint 
engedi fejlődni a képességeket, sőt éles szem
mel helyes irányba tereli, mint a kertész, a 
mikor a terebélylyé szélesedő lombokat sü- 
rűsiti, nyesegeti, hogy erőteljesebb lomboso- 
dásra adjon módot és alkalmat a napfelé tö
rekvő fiatal sudárnak.

Legyen a szórakozás, a játék, a pihenés 

idején olyan foglalkozása a fiatal léleknek, 
mely tehetségeit fejleszti, erősiti, uj képze
teket ad neki s a meglevőket irányítja, tisz
títja, finomítja.

Akit jó sorsa ilyen helyes irányú nevelés 
körébe helyez, az aztán könnyen, boldogan 
és lelkesedéssel léphet arra a pályára, amely
hez lelke már fejlődése korában vonzódott.

De egészen másképpen áll a dolog ott, 
ahol a körülmények, vagy a nehezebb hely
zet, a megélhetés súlyos gondjai képezik a 
pályaválasztás akadályait. Itt a habozás, a 
bizonytalanság az utolsó percig tart s mig 
ki nincs mondva az utolsó szó, addig min
dig egy ingadozó mérlegre van vetve az ifjú 
jövője s e mérlegnek sok serpenyője s csak 
egy nyelve van. — A serpenyők ingadoznak 
jobbra-balra s végre is a leggyakrabban a 
véletlen dönti el a habozónak sorsát.

A véletlen pedig — rendesen — rósz ta
nácsadó 1 Azért van annyi elégedetlen ember, 
annyi önmagával meghasonlott kedély és annyi 
célját tévesztett élet. Itt marad fenn a szü
lőknek, gyámoknak ama fenséges joga és kö
telessége, hogy jó tanáccsal és szép szóval 
álljanak az ifjú oldalára. Mondják meg neki, 
hogy különösen képességek nélkül ne lépje
nek lateiner pályákra, melyeken a legtöbb 
proletár, a boldogulni nem tudó ember. Az 
orvosi pályához nagyon komoly elszánás, az 
önfeláldozásig menő lelkesedés és rendkívüli 
nagy türelem kell. A tanári és tanítói pályán 
csak az boldogulhat, akit nagy vágyak nem 
dagasztanak, de aki megtud férni szerény 
existenciája keretében erős, szorgalmas mun
kával, az még célt érhet. A jogi pályán a 
nagy tehetségek mindig érvényesülhetnek, a 
középszerűek pedig, — akiknek nincs a hátuk 
mögött hatalmas rokonság, nagy vagyon vagy 
protekció, — vagy elzüllenek, vagy valami 
kis hivatalnokságban robotolják le napjaikat.

Akikben erős munkaképesség, alkotás iránti 
vágy van, azoknak jó pálya nyílik a techni
kai tudományszakok valamelyikén. A mérnök, 
az épitész, a gépész, a vegyész csak félig 
tudós pálya, a másik fele ennek a pályáknak 
egyenlő a kékzubbonyos munkáséval.

És végül akinek nincs anyagi ereje és ké
pessége a tudományos pályákra, az bizto
sabb, kecsegtetőbb jövőt talál a közgazdaság 
terén, ahol a termés és fogyasztók örök tör
vényei alapján, mindig a legtöbb egész em
ber kell. Az okszerű gazdálkodás, az ipar, a 
kereskedelem manapság a legbiztosabb ke
nyér akármelyik tudományos pályánál s a fő
előnye az, hogy mire egész emberré lesz az 
ember már biztos révnél van, mig amazokon 
15—18 évi tanulás után kezdődik csak a 
harc a kenyérért.

Ezek a futógondolatok járták át a lelkün
ket a vakáció végén, a komoly megfontolás 
idején. Elmondjuk okulásul az ifjúságnak, 
megszivlelésül pedig a szülők számára.

(Sepsiszentgyörgy.)
id. Szánthó Károly.

A lozsádi harangszentdb.
E hó 1-én kedves ünnepsége volt a lo- 

zsádi református magyarságnak. E napon 
szentelte fel a nemrégiben hozott uj harang
ját és az évekkel ezelőtt vett kisharangját az 
egyházközség. Az ünnepség, bár a kedvezőt
len időjárás nem engedte meg, hogy a vár
megyei magyarság nagyobb számmal jelen
jék meg, érdeklődésének és szolidaritásának 
kifejezése képpen, mégis bátran mondhatjuk, 
hogy nemcsak a derék lozsádiak, de a hu- 
nyadmegyei magyarságnak is örömünnepe 
volt. Azzá tette az a bensőséges vendégsze
retet, az a közvetlenség, melyet a kevés szám
ban megjelent szászvárosi magyar vendégek 
tapasztaltak a derék, áldozatkész lozsádiak 
részéről. Sajnos, hogy a reggeli esős idő csak 
keveseknek engedte meg, hogy Szászváros
ról kirándulva a feledhetetlen nap örömeiből 
részt kérjenek és részt is vegyenek. E keve
seket is csak Pogány Árpád nyug, főszolga
bíró áldozatos szivessége segithetett Lozsádra 
jutni, mert a szinte járhatatlan utakon, ő volt 
szives a szászvárosi vendégeket, — hölgye
ket és urakat — autóján ingyen Lozsádra ve
zetni.

A tulajdonképpeni felszentelést a gyönyörű 
kis templomban Gergely Ferencz szászvárosi 
ref. lelkész végezte, ki beszédében az egész 
Hunyadmegye legmagyarosabb, legöntudato- 
sabb magyar faluját nemcsak buzdította a to
vábbi áldozatra, de valósággal példának is 
állította oda a hűségben, istenfélelemben és 
nyelvéhez, fajához való törhetlen ragaszko
dásban az egész vármegye magyarsága elé. 
A felszentelő beszéd elhangzása után megál
dotta a toronyba helyezett harangokat, mire 
megszólaltak a kedves harangok. Az öreges 
bongások szaggatott hangjait olyan jól esett 
hallani, hiszen egy derék öreg presbiter húzta 
meg először az uj harangot, ki 1000 leüt 
ajándékozott az egyháznak azért, hogy ő le
gyen az első, ki megszólaltatja a karcsú to
ronyban a „falu lelkét**. Ide igtatjuk ennek 
a derék öreg magyar embernek a nevét is em
lékezetnek okáért: Fekete Sándornak hívják.

Az első harangzúgás megszűnése után: 
Gyenge Sámuel lévita-lelkész két újszülött 
fiúgyermeket keresztelt meg. A gyülekezet a 
gyönyörű egyszerűségében is fenséges litur
giát állva hallgatta végig. Ugyancsak a ha
rang beszerzésének történetét, az egyházköz
ség történetének rövid érintésével Gyenge 
Sámuel ismertette, A gyülekezeti éneket a mi 
derék tordosi munkatársunk: Gruja Farkas 
vezette, ki mint egyik legbuzgóbb magyar 
népvezetőnk itt is megjelent segiteni, buzgól- 
kodni s a szászvárosiakkal együtt az össze
tartás láncszemeit még szorosabban fűzűi.

Harangszentelés után a derék lozsádiak 
közadományaiból készitett igazán Ízletes és 
választékos ebéden a megjelent vendégek él
vezték és csodálták a lozsádi vendégszerete
tet és a háziasszonyi ügyességet Zudor Bá
lint ref. kurátor vendégszerető házánál. Való-
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ságos bankett volt ez, melyen még a banda 
is szólott. A nap örömeit a lozsádi ifjúság 
táncmulatsága fejezte be. A magunk részé
ről ezúttal is hálás köszönetünket fejezzük 
ki a derék lozsádiaknak az áldozatkészségért, 
a vendégszeretetért, a gyönyörű ünnep ren
dezéséért, melyben az oroszlánrész a presbi
tériumot s ennek érdemes vezetőjét Gyenge 
Sámuel lévita-lelkészt illeti. Tudósitó.

Műsoros nyári táncmulatság.
A „Szociális Misszió Helyi Szervezete“ f. 

hó 8-án tartotta nagyszabású nyári ünnepé
lyét a Sétatéren. Nagyon, nagyon sokan vol
tunk ott nemcsak magyarok, de nagy szám
ban románok és szászok is. Valamennyi ne
vében mondhatjuk, hogy sikerültebb, válto
zatosabb, kedvesebb ilyfajta ünnepélyt nem 
láttunk Szászvároson. Hogy ott mi minden 
voltl Jövendömondás, táviratozás, egérfutta
tás, hintázás, kockajáték, juxsátor, jóízű za
matos tordai Lux-sör és erdélyi bor, stb. stb. 
És azok a finom Ízléssel kiállított sátrak, s 
köztük különösen a szép kávéház, milyen 
festői látványt nyújtottak. Nem győztünk ele
get gyönyörködni a sétatérnek az ünnepély 
céljára fenntartott hely ügyes elrendezésében 
és este a fényes világitásban. Mennyi mun
kát adhatott ez a rendezés, hisz még a desz
kakerítés elkészitése is a rendezőség müve 
volt.

A program első száma a japánbaba beál
lítása volt. Mindenki sajnálhatja, aki nem látta 
a sok fáradtsággal és tudással összeállitott, 
drága holmikkal diszitett japán házat és benne 
az arenyos kicsi japán hercegnőt (Kozák 
Irénke).

A második szám egy kedves kis jelenet 
volt, amelyben Mánn Böske, Román Böske 
és Zirnstein Adél szerepeltek ügyesen, ked
vesen.

A harmadik szám pedig sláger volt. Jele
netek a „Csókos asszony“ operettből. Az 
ügyes Annuska, a sikkes Manyika, a bájos 
Gituska, a kedves Vilii, a kellemes hangú 
Frédi és mindezek felett Zolti, akik oly köz
vetlenséggel és rátermettséggel állták meg he
lyüket, hogy mindenki elismeréssel, sőt leg
nagyobb dicsérettel és elragadtatással nyilat
kozott róluk.

A sok derültséget, jókedvet keltő előadást 
tánc követte, amely a hajnali órákban ért vé
get. A zenét Pista Vilmos elsőrangú zenekara 
szolgáltatta. A dr. Balogh Jánosné elnök ve
zetése alatt hat sátorban szorgalmatoskodó 
hölgyek — mind a misszió tagjai — nemcsak 
fáradtságos, de értékes munkát végztek.

A Szociális Misszió helybeli szervezete öt
letes, uj dolgokat produkált ez alkalommal 
is, hála fáradhatatlan, hozzáértő vezetőségé
nek. Sokaknak feltűnt, hogy sem a róm. kath. 
egyháztanács tagjai és hozzátartozóik, sem 
pedig a kath. lelkészek nem mutatkoztak ezen 
az igazán katholikus célokat szolgáló misszió 
mulatságán. A délután 4 órától este 11 óráig 
folyton odazarándokló közönség kellemes em
lékekkel tért haza onnan s elmondhatjuk, hogy 
a misszió egyesület eme mulatsága erkölcsi
leg és anyagilag fényesen sikerült. Riporter.

Nem mindenkinek köpönyeg e pár sor.
A jó modor elengedhetetlen feltétele a tár

sas életnek, mert a pénz, a vagyon, a nagy
jövedelem modor, illemtudás, általános mű
veltség nélkül is „úrrá“ teheti ugyan az em
bert, de „úri emberré“ soha sem. Az „úri 
ember“ lehet szegény, kopott, kis állású, de 
a viselkedésében, embertársaival szemben való 

modorában, finom Ízlésében, szerénységében, 
gyöngédségében, igazságosságában, mások 
megbecsülésében „urias“ és nem „pórias“, 
vagyis „parasztos“. Mokány Bercik, Prostó 
Jánosok, Goromba, Nyers, Hepciás, Pökhendi 
Jóskák és Jöttment Geldprotz Pálok, Péterek 
lakhatnak palotában, járhatnak selyemben, 
autóban, frakkban, „urak“ lehetnek, de „úri
emberek“ nem.

Nézzünk körül a mai „urakou“ s uton-ut- 
félen, kávéházban, kaszinóban, gyűléseken, 
bálban, estélyen sokjukból kiri, kiordit, kibu 
vik, hogy e két szó: „ur“ és „úriember“ fo
galmával nincsenek tisztában. Szászvároson 
is sok van ezekből a kiállításra érdemes, mű
veletlen, durva, kíméletlen, modortalan, sőt 
„nagy paraszt“ „ur“-ból, akiknek „uraságá
hoz“ a bázist csupán a pénz, a mód, a va
gyon és a „jól öltözöttség“ nyújtja s mihelyt 
ezt elvesztik, éppen úgy, mint mikor az orosz
lánbőrbe bujtatott szamárról leveszik az orosz
lánbőrt, ott marad és láthatóvá lesz a szamár, 
a prostó, a neveletlen senki és semmi. Nem 
a magas pozitió, nem a vagyon, a jólét teszi 
az „úri embert“, hanem a jó és finom mo
dor, a lelki műveltség és főleg az, hogy vi
selkedésünkkel soha se sértsük a „jótársaság
beli“ illemet. A „mi illik, mi nem illik“-nek 
tudását manapság sokan nélkülözik. Ezeknek 
melegen ajánljuk, hogy vásárolják meg a 
könyvkéreskedésekben kapható ily irányú 
könyveket, mert nagyon csúf és illúzió rontó 
az, amikor a „szamáréról lépten-nyomon le
hull az oroszlánbőr.

A szajkó módjára fecsegő, szót vinni akaró, 
hangadó tamásban beszélő „üres fejű“ „tök
kel ütöttek“ is többnyire beleesnek abba a 
kellemetlenségbe, hogy „kinevetik“, lenézik 
őket s „mulatnak“ rajtuk.

Jó modorú, illemtudó úri emberek társa
ságába való akár gazdagok, akár szegények, 
alkalomadtán éreztessék az „urakkal“ „uriassá- 
guk“ hiányát. Az ilyen, néha nagyon szemtelen, 
tolakodó „urak“-nak, ha úri társaságban sze
replési viszketegségükben megfeledkeznek 
rangjukról, halkan, fülbesugva, vagy hango
san — amint a helyzet és a jónevelés dik
tálja — megkell mondani, hogy: Coki, hát
rább az agarakkal, paraszt I

San-Toy.

Szombati Szabó István
Molnár Sándornak „Ilyen a szivem“ 
cimii verseskönyvéről.

„Mostani kötete már meglepően hatott rám 
s már azt mutatja, hogy uj prespektivák nyíl
tak meg a poéziséban. Kötetlen formájú, 
szabad verseire gondolok, amelyekben már 
melegen olvastam és dissonancia mentesen 
folyik zavartalanul a mondanivaló, a lélek. 
Nem tudom mennyiben hajlandó jelentőséget 
s önmagára nézve fontosságot tulajdonítani 
az én véleményemnek, de én, akiről pedig 
tudja, hogy mennyire szeretem a köilöt mű
vészi versfomákat, azt ajánlom Molnár Sán
dornak, hogy búcsúzzék el mindörökre a kö
tött versformáktól. Az ő poétái fejlődésének 
irányát, lehetőségét, jövendőét és ezt a leg
teljesebb meggyőződésem alapján határozot
tan merem mondani, a szabad vers, a kö
tetlen forma adja meg. Ami most már a rész
letbe hatolás illeti, ime;

Szép szavak vannak „A szemed könnye
zik ?“-ben. Egészen teljes vers a „Dobogj 
szerelmes szív“. Ezt tartom a kötet legszebb 
darabjának, mellette a „Hála meleg szive
dért“ cimüt. „Hiába“ cimü versében egészen 
uj hangon szólal meg a családi élet. Meg- 

kapóan meleg az „Éljünk boldog hittel“ és 
az „Együgyü dal“ cimü két vers. Nagyon 
szép a „Vihar“, meg a „Himnusz az élethez“. 
Az „Erdély„ cimü vers 4 utolsó sora külö
nösen szép. Ennek a versnek az apja Aprily 
Lajos, Molnár Sándor pedig az anyja, ha 
szabad magamat igy kifejeznem. Megvagyok 
győződve, hogy újabb könyve újabb gazda
godást fog jelenteni az irodalomnak.

A kötet megrendelhető a szerzőnél Petro- 
zsényban.

Színház.
Múlt számunkban megírtuk, hogy Tibor 

Dezső színigazgató jeles társulatával e hó 
14 én este Szászvároson, a „Central“ szinházi 
termében megkezdi előadásait. A circa 10— 
12 napos itt tartózkodás programmja a kö
vetkező :

Augusztus hó 14 én, szombaton Anna bál, 
operett 3 felv., 15 én vasárnap Orlow, op., 
16-án hétfőn Huncut a lány, op., 17-én ked
den Alexandra, op., 18-án szerdán Csókos 
asszony, op., 19-én csütörtökön Marica grófnő, 
op., 20-án pénteken Bálkirálynő, op., 21-én 
szombaton Dr. Szabó ^uci, vígjáték, 22-én 
vasárnap Juhász legény, szegény juhász le
gény, operett, Tibor Dezső felléptével.

Amint láthatjuk, a műsor csupa hírneves 
újdonságokból áll s igy a legjobb remények
kel nézünk e rövid sziniévad elé. A publi
kum ez évben szokatlan nagy érdeklődést 
mutat a bérletek iránt s midőn e sorokat 
Írjuk, Vigh Ernő szinházi titkár, kedvenc tán
cos-komikusunktól nyert információnk szerint 
nemcsak magyar, hanem román és szász test
véreink is nagy szimpátiát mutatnak a hoz
zánk csupa újdonságokkal betoppanó szin- 
társulat iránt.

Reméljük, hogy a magyar társadalom is a 
hozzánk immár csak két évenként ellátogató 
színészeinket a legmesszebbmenő támogatás
ban részesiti, mert hát mégis csak szebb, 
nemesebb és kedvesebb a színészetnek hozni 
áldozatot, mint a fehér asztalok mellett ¡Ba- 
chusnak, vagy a zöld asztalok mellett For
tuna istenasszonynak. A fórumokon hango
san magyarkodó, mellverdeső s vezérszere- 
peskedő, de a közért, kultúránkért, nyelvün
kért, fajunkért soha semmiféle, vagy nagyon 
kevés áldozatot hozó testvéreinket ez alka
lommal is nyomatékosan figyelmeztetjük, hogy 
pontos statisztixát vezetünk róluk. Elbújni, 
kitérni nem lehet. A magyar társadalom bér
lőinek névsorát példaadásul jövő számunk
ban leközöljük. (De a tehetős nem bérlőkét 
isl)Lapunk zártakor értesültünk, hogy id. Szűcs 
Laci kedvenc színészünk és bátyánk Székely
földi utjából egyenesen ide tart.

Tibor színigazgató s a közönség úgy őt, 
mint a társulat minden tagját barátságos sze
retettel várja.

San-Toy.

NAPI HÍREK.
— Tájékoztató. A ref. Kűn-kollegium 

elemi isk. igazgatósága a törvény vonatkozó 
ulasitásának megfelelően az összes ref. val- 
lásu tanköteleseket (6—16 évesek) előjegy
zésbe vette. A beírások az 1926—27. iskolai 
évre úgy az előjegyzett tankötelesek, mint a 
nem református, de magyar anyanyelvű jelent
kezők részére szeptember 8, 9. és 10. nap
jain d. e. 9—12, d. u. 3—5 óráig lesznek. 
A tanítás 15-én reggel 8 órakor kezdődik. 
Beírásnál szülő, gyám vagy megbízott jelen
léte szükséges. Az 1-ső elemi osztályba irat
kozó kezdők születési és oltási bizonyitványt, 
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a 2—7. osztályosok előző évi, szülőjük által 
aláirt értesítőjüket, a más iskolából jövők 
előző évi iskolai bizonyítványukat, születési 
és ujraoltási bizonyítványt kötelesek beadni 
beiratkozás alkalmával. Iskolai dijak: Beirási 
díj 10 leu, nyugdijilleték 20 leu, iskolai dij 
170 leu. Az igazgatóság.

— Házasság. Lakatos Lajos kudzsiri róm. 
kath. tanító f. hó 1-én tartotta esküvőjét 
Lechner Antal kudzsiri vasgyári tisztviselő 
leányával, Ancival. A polgári és egyházi há
zasságkötést szűk családi körben nászlakoma 
követte, amelyen mintegy 35-ön vettek részt. 
Sok szerencsét kívánunk az ifjú házaspárnak.

— Nincs többé portărel 1 A Monitorul 
Oficial a napokban közölte az igazságügy
miniszter rendeletét, mellyel végre hatájon 
kivül helyezi az erdélyi és bánsági igazság
szolgáltatás egyik nagy sérelmét, a portărel 
rendszert, mely sok vitára adott jogászkörök
ben alkalmat. Vége tehát a tréfásan „por- 
törlő“-nek nevezett regáti mintára Erdélyben 
is beállitott végrehajtási szervezetnek s a régi 
jól bevált birósági végrehajtói rendszer fog 
újra életbelépni.

— A „Szászváros és Vidéke'1 szerkesz
tősége ügyes tudósítókat, levelezőket ke
res a következő városokban illetve közsé
gekben : Déva, Vajdahunyad, Hátszeg, Ma- 
rosillye, Körösbánya, Brád, Petrozsény, Puj, 
Vulkán, Pusztakalán, Kudzsir, Algyógy, Gya- 
lár, Lupény, Piski, Hunyaddobra, Zám. Ajánl- 
kozások levélileg vagy személyesen is eszkö- 
zölhetők. Honorárium megegyezés szerint.

— Előjegyzések a brassói magyarnyel
vű leánykereskedelmi szaktanfolyamba. 
A brassói református két évfolyamú női ke
reskedelmi szaktanfolyamra az előjegyzések a 
jövő tanévre megkezdődtek. A rendes beira
tások szeptember 1—23. napjain lesznek, a 
tanítás szeptember 25-én kezdődik. A tan
folyam állami autorizációval működik. A tan
folyam I. évfolyamába felvétetnek felekezeti 
külömbség nélkül oly leányok, illetőleg nők, 
kik a polgári iskola IV. osztályát elvégezték, 
vagy a II. polgári osztály elvégzése után, ha 
14-ik életévüket betöltötték, felvételi vizsgá
latot tesznek. A szaktanfolyamon a fősulyt 
az általános műveltség megszerzése mellett 
a megfelelő szakképzettség elnyerésére, a ro
mán és német nyelven kivül a könyvvitelre, 
kereskedelmi számtanra, gyors- és gépírásra 
fektetik. A tanfolyamot elvégzők állást nyer
hetnek bankokban, takarékpénztáraknál, szö
vetkezeteknél, biztositó intézeteknél, magán- 
és közvállalatoknál, ipari- és kereskedelmi 
cégeknél, gyáraknál, gazdaságoknál, ipari- és 
kereskedelmi üzemekben stb. mint tisztvise
lők, pénztárosok, gép- és gyorsírók, levele
zők, könyvelők. Vidéki növendékek leveleire 
készséggel válaszol, valamint minden felvilá
gosítást megad, elhelyezésükben segédkezik 
az igazgatóság, Brașov Kút-utca 11. sz.

— Kudzsiron vigan folyik az árdrá
gítás I Nemrég megírtuk, hogy Kudzsiron az 
1 leues zsemle félakkora, mint Szászvároson. 
Damian Péter primpretor urnák s az ottani 
illetékes hatóságoknak felhívtuk figyelmét erre. 
Most újabban jelentik, hogy Kudzsiron 1 kiló 
sertéshúst 48 leuért mérnek. Miért? Szász
városon s egyebütt 40—43 ieu. Úgy látszik, 
Kudzsirra is felsőbb helyről kell egy árvizs
gáló repülő bizottság kiszállását kérelmezni, 
hogy az aztán 10 — 15 ezer leues büntetések
kel elvegye kedvét az árdrágítók üzelmeinek. 
Kudzsiron az árdrágítók azt hiszik, hogy a 
circa 6000 lelket számláló nagyközség úgy 
el van dugva a világtól, hogy nem veszik 
tudomásul az ott történteket. Tévednek I

ERZSÉBET MOZI 
a „TRANSSYLVANIA“-ban. 
Ma vasárnap, auguszt. 15-én 
délután 422 és este 822 órakor

Glória Swanson 
világhíres legnagyobb filmje, melyet 
Párizsban a helyszínen vettek fel: 

Martam sans géné 
a leggyönyörűbb Napoleon-film 
10felvonásban. A férfi főszereplő: 

Charles de Roche.

— A kudzsiri róm. kath. temető siral
mas állapota. Kudzsiron két temelő van: 
a róm. katholikusoké, ahová minden más fe
lekezet is temetkezett és a gör. katholiku
soké. A róm. kath. temető siralmas állapot
ban van. U. i. eddig a vasgyár gondosko
dott a rendbentartásáról, de ma már az ösz- 
szes keritések elkorhadtak, hiányzanak, álla
tok legelésznek a sírokon. Még szomorúbb, 
hogy ez a vasgyár által adományozott temet
kezési hely már betelt s megtörténik, hogy 
halottat halottra temetnek. A községi elöljáró
ság kiszemelt már egy uj temetőnek való 
helyet, de hogy az mikor nyílik meg, nem 
tudja senki. Az ottani róm. kath. egyház, 
sajnos, most abban a kellemetlen helyzetben 
van, hogy a vasgyár a róm. kath. parochiá- 
ról a lelkészt azon a cimen, hogy annak 
idején a vasgyár adományozta a parochia 
helyét, kiakarja lakoltatni. Tudni kell, hogy 
annak idején a m. kir. vasgyár bőkezűsége 
folytán bizonyos kegyúri jogokkal birt, de 
nem hisszük, hogy az adományozást jog sze
rint „vissza lehessen szívni“. A róm. kath. 
templom is a vasgyár által adományozott föl
dön épült, sőt amikor a hívők azt sajátjuk
ból felépítették, maga a vasgyár is „hozzá
járult“ az építkezési költségekhez. Gróf Majláth 
róm. kath. püspök Öméltóságának jelentést 
tett a kudzsiri egyháztanács az események
ről s igy remélhető, hogy ez az ügy is a jog 
és igazságnak megfelelően fog elintéztetni, 
mert hát az „adományozás“ nem jelenti azt, 
hogy az adományt bármikor vissza lehessen 
követelni.

— Halálozás. Súlyos csapás érte Ambrus 
Antal helybeli iparos polgártársunkat: neje, 
szül. Kassai Anna 65 éves korában meghalt. 
Temetése f. hó 12-én d. u. ment végbe a ref. 
egyház szertartása szerint nagy részvét mel
lett. Az elhunytban Ambrus Antal volt kud
zsiri, jelenleg diósgyőri ig. tan., lévita-lelkész 
az édes anyját, Sinka Gyula helybeli iparos 
pedig az anyósát gyászolja.

— Magyar Ifjúsági Egyesület alakult 
a Zsilvölgyében. F. hó 1-én Petrozsénybán 
„Zsilvölgyi Magyar Ifjúsági Egyesület“ alakult. 
Az uj egyesület célja : kultúra, irodalom, zene, 
ének, sport és cserkészet ápolása, a művelt
ség fejlesztése, az ifjúságnak a rósz társa
ságtól, korcsmázástól távoltartása. Önképző
körök és előadások által az emberszeretet, 
becsületesség és jellemszilárdság fejlesztése. 
Az ifjúsági egyesület vezetőségét a követke
zőkép választották meg : Senior vezetőség : 
elnök Veress Bélé unitárius lelkész, alelnök 
Akurátni József polg. isk. igazgató és Rákos 
Ferenc asztalos, titkárok Varga Mihály mű
vezető és Nagy Pál gyógyszerész, pénztá
rosok id. Dékány Imre vállalkozó és Kurkó 
János cipész, ellenőrök Divók Béla festő és 

Rosenberg Imre tisztviselő. — Választmány: 
Ivánovits János és Sternádt Albert fényképé
szek, ifj. Dékány Imre üzemvezető, dr. Rotter 
Béla orvos, Rotter János tisztviselő, Bencze 
Bogdán mérnök, Mittelhuber Rezső ügyvéd
jelölt, ifj. Krausz János órás és dr. Fekete 
Iván orvos. — Junior vezetőség: elnök Sohn 
Imre, alelnökök Junger Sándor és Divók Jó
zsef, titkár Fodor Béla, jegyző Mérey Ernő, 
gazdák Jessek László és Juhász Károly, 
könyvtárosok Schwartz Sándor és Galbácz 
Antal. — Választmány : Schulter István, Tassy 
József, Szoukup István, Neurohr János, Török 
László, Ernst József és Schidek S.

— Köszönet. A Szociális Misszió helyi 
elnöksége ez utón is ősszinte köszönetét 
mond mindazon t. uraknak, kik a f. hó 8-án 
tartott ünnepélynek rendezésében segítségre 
voltak: Csáky István, Gyóni István, dr. Gyóni 
István, Riebel Lajos, Riebel Károly, Schiebel 
Hugó, Solymossy Gyula, Balogh Zoltán és 
János, Ferenczy Árpád és János, Schmalz 
Vilmos, Táborszky Alfréd, Török Andor, Zol
tán és Ernő uraknak, kiváltkép pedig Speil 
Ede urnák azon eléggé nem méltányolható 
fáradozásáért, melyet az ünnepély sikere ér
dekében kifejtett.

— E héten (augusztus 16. reggel 6 órá
tól augusztus 23. reggel 6 óráig) a Vlad-féle 
gyógyszertár tart inspekciót.

— Kudzsir sötétségben I Szokatlanul 
hangzik, de megesett: Kudzsiron a vasgyári 
villamos üzem, amely az egész községet is 
éjjel-nappali bő árammal látta el, most szü
netel. Oka a tultakarékosság. U. i. a veze
tőség, hogy munkásbérekben spóroljon a 
nappali áramot beszüntette s igy a turbina 
két munkás segitségével csak éjjel működött. 
Ezáltal nappal egy csomó homok-, kavics- 
és fatörmelékkel telt meg a viz medre, úgy, 
hogy a turbina most nem működhetik, amig 
a viz medrét ettől a több vagon mennyi
ségű időt s költséget igénybevevő masszá
tól meg nem tisztítják. Érthető, hogy az áram 
teljes hiánya miatt a kudzsiri lakosság zú
golódik, hiszen ott már évtizedek óta a leg
egyszerűbb földmives is hozzá volt szokva 
az utcák egész éjjelen át való fényes és za
vartalan világításához. Kudzsiron 10—15 év
ben egyszer fordul elő egy 7—10 napos 
üzemzavar s már is nagy a zúgolódás, a fel
háborodás, mig Szászvároson évek hosszú 
során át állandóan csak estétől éjfélig van 
világítás és ez is gyatra, sőt évenként 2—3 
hónapon át, t. i. mikor a nagybeteg rozoga 
nagygépet javításba küldik — botrányos. Aki 
nem hiszi, mérje le az adott fényt s reá jön, 
hogy a 25—50-es gyertyaerejü körték 2—3 
szál égőgyufányi erősségű fényt sem szolgál
tatnak, pedig az árát megfizetik. A szászvárosi 
villamosmü áramfogyasztóinak türelme nem
csak vetekedik, hanem túl is tesz a juh ma
mák tűrni tudásán. Helyes, hiszen „a tűrök 
és szenvedőké a mennyeknek országa“ s ott 
majd az örök világosság fog fényeskedni a 
kisérleti nyúl szerepét betöltő szászvárosi áram
fogyasztóknak is.

— A csokoládé jubileuma. Most tölti be 
400 éves jubileumát Európában a cukrász
iparnak annyira nélkőlözhetetlen anyaga, a 
csokoládé. 1526 bán hozta be Mexikóból hoz
zánk Cortez Fernando. A csokoládé indián 
szó — zuhogó vizet jelent, ami igazolja, hogy 
eredetileg az indiánok is kávét főztek a ka
kaó cserje gyümölcséből. Népszerű a csoko
ládé nem lett azonnal Erurópában. Közel 100 
évnek kellett eltelnie, mig divat lett az elő- 

; kelőségek asztalain. Ez a divat azóta mind
inkább növekszik.
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— Erdélyi Ipar. Erdély kisiparosságának 
mind mai napig nem volt egy olyan sajtó
orgánuma, amelynek életét az össziparos6ág 
együttes erővel támogatta volna. Kimondott 
iparos lap volt, az Ipartestületek Országos 
Szövetségének hivatalos orgánuma az aradi 
„Munkaadók Lapja“ és a Némedi Gábor 
szerkesztésében megjelenő „Iparosok Lapja“. 
Ez a két lap most az Ipartestületek Szövet
ségének égisze alatt fuzionált és „Erdélyi 
Ipar“ címen indult el a kisiparos érdekek vé
delmének útjaira. Az érdélyi Ipartestületek 
mindenütt a legnagyobb megelégedéssel fo
gadják a fúzió létrejöttét és minden rendel
kezésre álló eszközzel támogatják a lapot ab
ban a törekvésében, hogy az iparos társada
lom legszélesebb rétegeihez kiépíttessen. Az 
Erdély Ipart, Némedi Gábor főszerkesztő és 
Károlyi József felelős szerkesztő szerkesztik. 
Felhívjuk iparosságunkat, hogy előfizetésével 
támogassa a kisipar fejlődésére olyan fontos 
és életébe vágó vállalkozást. A lap megren
delhető az „Erdélyi Ipar“ szerkesztőségénél 
Arad, vagy a helybeli szerkesztőségnél. Meg
jelenik minden vasárnap. Szerkesztőség és 
kiadóhivatal: Arad, Bul. Carol 1. 48. (Ipar
testületi székház.) Előfizetési árak : Nagyüze
meknek egész évre 1000 leu; középüzemek
nek 500 leu; iparosoknak egész évre 300 
leu, félévre 160 leu. Hirdetési díjszabás: Hir
detési oldalon □ centiméterenként 8 leu. Szö
vegoldalon □ centiméterenként 10 leu. Hirdet
mények gd. soronként 20 leu. Éves kötések
nél tarifa szerint engedmény. Vidéki Szerkesz
tőségei: Kolozsvár: Veress Endre dr., Te
mesvár: Káldy Miklós, Gazda József, Nagy
várad : Szabó Károly, Déváid László, Brossó: 
Nagy József, Szatmár: Szűcs Kálmán, Bónyi 
Gusztáv, Marosvásárhely: Herczegh Ferenc, 
Csergő Tamás, Nagykároly: id. Járay József, 
Nagybánya: Tréger Lajos, Nagyenyed: Sulyok 
Ferenc, Marossziget: Lendvay Károly, Po- 
lyánka Dezső, Kézdivásárhely: Kovács J. Ist
ván, Csikszerda: Reszegh Viktor, Zsibó: Nagy 
Jenő, Gyergyószentmiklós: Balázs János, 
Zílah: Kun Gazda Gy. Sándor, Sepsiszent- 
györgy: Toók Balázs, Fogaras: Orbán Ká
roly, Dés: Sztoika László, Székelyudvarhely: 
Csiky Albert, Székelykeresztur: Nagy József, 
Szabó Sándor, Szinérváralja: Pásztor Zsig- 
mond, Karánsebes: Kallitzky Károly, Érmi- 
hályfalva: Pólyák Barna, Lúgos: Tornyosi 
Zsigmond, Kovászna: Havadtői Sándor, Szász
város : ifj. Szántó Károly, Déva: Kovács Ká
roly, Marosludas: Kakasy István, Gáialya: 
Schweitzer Mátyás. Felelős kiadó: Orbán Ist
ván. Főmunkatárs: Sófalvi György. Laptulaj
donos Federatiunea Sindicatelor Industriași
lor din Arad (Aradi Ipari Szindikátusok Szö
vetsége).

5 Már AEROXON TSB
Nagykomlósi Birtler-féle ötös kenyér- a legjobb légyfogó megint kapható 

lisztet vegyünk. Régi búza, friss őrlés, most a Szászvárosi Könyvnyomda Rt.« 
értcezett. Leszáiütött ár. z»*kvéteinéi mégoi- könvv. és paoirkereskedésében 
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Cenzurat: Comenduirea Pieței Orăștie.

Egy tanonc fölvétetik Baumann
Gusztáv sütödéjében. 30 1-3
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Vendéglősök, korcsmárosok |
figyelmébe! |

Garantált valódi sárdi, kitűnő | 
fajborokat nagyobb meny- | 
nyiségben ajánlok literenként | 
22 leuért ab Orá§tie. Braun | 
Mór, a „Bulevard“ vezetője, f 
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Szászvárosra Érkező vonatok menetrendje:
Érvényes 1926. május 15 tői.

Tövis felöl érkezik:
Személyvonat 1 óra 30 p.-kor (éjjel)
Gyors 1 » 57 „
Vegyes „ 5 „ 57 „ Déváig
Személy „ 8 „ 12 „
Gyors 8 „ 30 „
Személy „ 17 „ 53 .

Arad felől érkezik:
Személyvonat 2 óra 58 p -kor
Gyors o 4 „ 46 V

Vegyes * 4 „ 32 „ fi

Személy n 10 „ 59 n
Személy IV 19 „ 47 n
Gyors n 21 „ 44 n

Express vonatok:

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon rokonok, jóbarátok és ismerő

sök, kik szeretett férjem, illetve édes atyánk : 
Ábrahám Albert elhalálozása alkalmával rész
vétnyilatkozataikkal, a temetésen, valamint a 
temetőben való megjelenésükkel nagy fájdal
munkat enyhíteni igyekeztek, fogadják ezúton 
is hálás köszönetünket.

Özv. Ábrahám Albertné 
és gyermekei.

Danksagung.
Allen jenen Verwandten, Freunden u. Be

kannten, die anlässlich des Ablebens meines 
lieben Mannes bezw. unseres Vaters: Albert 
Abraham, durch Beileidskundgebung u. Er
scheinen auf dem Friedhof unseren Schmerz 
zu lindern bestrebt waren, sagen wir auch 
auf diesem Wege unseren innigsten Dank.

Wtwe Albert Abraham 
u. Kinder.

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
2 40

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

1410, 15’70
Piski—Petrozsény.

indul 4’40, 10’40,
„ 5 03, 14’45,

Alvinc—Nagyszeben.
Alvincről indul 423, 1210,
Szebenböl „ 3 40, 12’20,

Alkenyér—Kudzsir.
Alkenyérről indul 1’45, 5’20, 12’30,
Ku’dzsirról „ 2 42, 6’50, 16’20,

5
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Értesítés!
Tisztelettel van szerencsém a 
n. é. közönség tudomására 
hozni, hogy

i fényképészeti műtermemet

I
a Str. Regale (Vásár-utcából) 
saját házamba, a Str. Vlahuja 
(Régiposta-utca) 5. szám alá 
helyeztem át.— Az uj műte
rem a legmodernebbül van 
megépitve és berendezve, úgy 
hogy a n. é. közönség leg
messzebbmenő igényeit tudja 
szolgálni. — A n. é. közönség 
további jóindulatú támogatá
sát kérve, vagyok tisztelettel

Heiter EmilJ
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személy
941

18 32
9’40
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Piskiről
Petrozsényból

8 05,

21’40
22 01

17’30
19 30

20’30
23 32

jj i kjjabk a tefimut* saM ’ sor a í
HTordai sörgyár Részvénytársaság g 

söre.
• •

Nagyban és kicsinyben kapható a

Schulen Frigyes szeszgyár Rt-náí Orăștie
1 7 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

sörgyár Rt.“ söreinek^

híres „LUX“ sörnek
is fő nagyra ktára. 186 10-16
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