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Előfizetési árak:
Egész évre — — 240 L I Negyed évre — 60 L 
Fél évre — — 120 „ | Egyes szám ára — 6 „

Nyilttér szavanként 6 L.

Alapította: ifj. Szántó Károly.
A szerkesztésért ideiglenesen felelős: Dr. Bocz Soma
Kiadóhivatal: „Szászvárosi Könyvnyomda Rt.**

Megjelenik minden vasárnap.
Mindennemű pénzküldemények a „Szászvárosi Könyv

nyomda Rt.“ címére küldendők.
Hirdetések árszabály szerint. — Kéziratok nem adatnak vissza

Olvasóinkhoz!
Feledhetetlen emlékű felelős szer

kesztőnk kezéből kihullott a toll, mely
hez csak tétovázva nyúlunk hozzá, de 
az élet szava erősebb s megpróbáljuk 
folytatni azt a háládatlan munkát, mely
nek oly híi harcosa volt ifj. Szántó 
Károly. Úgy érezzük, hogy kötelessé
günk folytatni a munkát ott, ahol Ö 
elhagyta, kötelességünk a szó, a nyom
tatott betű erejénél fogva bármily kis 
mértékben is küzdeni magyarságunkért.

Minden anyagiasságtól mentesen to
vábbra is azt akarjuk, hogy kis kö
rünkben legyen egy orgánum, mely 
elpanaszolhassa fájdalmainkat, támo
gassa harcunkat a létért, legyen, ha 
kell biránk, tanácsadónk. De ehez az 
önzetlen küzdelmünkhöz olvasóink Ti 
reátok nagy szükségünk van. Ahoz, 
hogy eredményes munkát végezhessünk, 
kell a támogatástok, kell a biztató sza
vatok, kellenek filléreitek, nem sok, 
de annyi, hogy megvegyük a papirt, 
meginditsuk a nyomdagépet, kiszed
hessük a betűt.

Az uj negyedbe ez lesz már a ha
todik számunk. Mindeddig kevesen vol
tak azok, kik nem reflektálva lapunkra, 
visszaküldötték. Fel kell tételeznünk, 
hogy akik külömben sem nyilatkoztak, 
megóhajtják tartani, belátva célunk 
fontosságát s vállalkozásunk önzetlen
ségét.

Kérjük munkatársainkat is, hogy ne 
vonják meg szellemi támogatásukat tő
lünk se, mert nehéz a kezdet munkája 
s nagy a felelősség.

Nem hisszük, hogyha a fenti kérés
sel kopogtatunk, olvasóink megtagad
nák tőlünk a támogatást. Kérjük vidéki 
előfizetőinket is. hogy az előfizetési di
jakat, amelyek:

Egész évre — — 240 leu
Fél évre — — 120 „
Negyed évre — 60 „
Egyes szám ára — 6 „

küldjék be kiadóhivatalunknak minél 
előbb, nehogy lapunk megjelenését a 
nemtörődömség s a halogatás kétsé
gessé tegye.

Tisztelettel:
a „Szászváros és űidékE“ szerhEsztösÉgE 

és kiadóhivatala.

ifj. Szinti Károly temetése.
A járványkórház hatalmas kertje a 

tavasz minden szépségével diszitetten 
várta, hogy halottját Szászváros közön
sége a külsőség minden diszével ki
sérje utolsó útjára. Virágterhüktől ros
kadozó fák között állott a ravatal te- 
leboritva mindenfajta virágával az éb
redő természetnek, melyeket a szeretet 
és a kegyelet hozott a város kedvelt 
Szántó Károlyának.

Bodor János ref. lelkész búcsúztatta 
a ravatalnál a halottat. Elénk tárult 
egész küzdelmes élete klasszikus be
széde nyomán. Megértéssel és szere
tettel ecsetelte bohém életét, melyért 
annyian szerették s melyet annyian 
nem értettek meg.

Azután megindult a végtelen menet 
kisérve virágzó fák .hulló szirmai közt 
a koporsót a végsó pihenő helyre. A 
simái Gergely Ferenc ref. lelkész imája 
után dr. Popu Victor búcsúztatta a ba
rátot, László B. Jenő a kartársat, dr. 
Ferenczy Gyula a bohémet. Beszédeik, 
melyekben a szívnek és a megértő sze
retetnek, a pillanatnak fájdalmassága 
rezgeti, mélységesen emberi volt. Az 
ember, az Élet szimbóluma búcsúzott 
a halottól, a Távozó árnyéktól. A ze
nekar kedvenc dalait játszotta, miköz
ben a tehetetlen testre ráborult a föld
takaró s a bomladó tetem elrejtőzött 
a rögök mögött, melyekből már holnap 
virágok zsendülnek. —b—

** *

Az óra éjfélt ütött.
Elmondta dr. Ferenczy Gyula színigazgató ifj. Szántó 

Károly sírjánál.
Az óra éjfélt ütött 1 A munka véget ért 1 

Egy küzdő testvérnek esett ki harcos kezé
ből a toll. Két megdönthetetlen, kemény igaz
ságokat bátran hirdető ajak némult el örök 
halgatásra. Egy dacos test roppant össze ; 
egy test, amelyik kevély daccal állta hosszú 
évek súlyos megpróbáltatásait.

Egy testvér hagyott itt bennünket, hogy 
visszatérjen a földbe, az anyához, ahonnan 
vétetett.

És most, amikor földi életed utolsó nagy 
stációjánál, sirod pereménél megjelentünk itt 
együttesen testvér, rokon, jóbarát, ellenség a 
búcsú és örök kiengesztelődés jegyében, en
ged meg bohém testvérem, hogy a mi kis 

küzdő és kultúránkért harcoió csapatunk, a 
magyar színészet nevében egy utolsó „Isten 
hozzád**-ot mondjak neked.

Engedd meg, hogy most, mikor földi ren
deltetésed megszűnvén, lelked a gyarló por
hüvelytől megszabadulva a világmindenség 
időt és tért nem ismerő örök részévé vált, 
arra kérjelek, hogy étherikus lényeddel min
denütt továbbra is ott légy, ahol a gyengé
ket támogatni, a csüggedőket bátorítani, a 
reménykedőket biztatni kell.

Légy ott a gyermekmesékben, melyeket az 
anyatejjel együtt szív magába a gügyögő 
gyermekajak.

Légy ott az anya szivében, aki szent sze
retettel és féltő odaadással tanítja betütvetni 
kis fiát.

Légy az erő az igazságért küzdők karjában.
Légy a kitartás a kultúráért harcolók szi

vében.
És légy krisztusi erő az egész világot át

fogni és megváltani szándékozó szent szere- 
tetben, melynek el kell jönnie, hogy meg
váltson egy megtébolyodott világot.

Testvér, az örök rendeltetés utjai végnél
küliek s a végtelen mindenség örök részévé 
válva harcolj az örök igazságért!

Isten veled testvér I
— Találkozunk I

Reflexiók a Majláth-jubileumhoz.
Az erdélyi róm. kath. megyés püspököt, 

gróf Majláth Gusztáv Károlyt püspökké szen
telésének 30 éves jubileuma alkalmáből or
szágszerte megünnepelték felekezeti és nem
zetiségi külömbség nélkül. A lapok a legme
legebb érzéssel Írnak az őszinte ünneplés le
folyásáról. Ami országszerte történt, azon ör
vendeni tudunk, de ami körünkben lefolyt, 
az felejthetetlen számunkra.

A helybeli róm. kath. hitközség örömét 
már április 30-án este hirdették az ünnepi 
melódiát zengő harangok félórán át. Május 
elsején még a természet is ünnepelt. Ara
nyos napsugárban, virágillat között vonult be 
a közönség istenházába a közös hálaadásra. 
Jóleső érzést váltott ki a katholikus hívek
ben református majd később a lutheránus 
egyház papokból és presbyteriumi tagokból 
álló küldöttségnek bevonulása. Elnöknőikkel 
együtt testületileg jelentek meg a református 
és szász nőegylet; Képviseltette magát a vá
ros, a hadsereg és a városban létező külön
féle egyesületek és társulatok s az izraelita 
hitközség rabbijával az élén.

Az ünnepélyes szentmise keretén belül P. 
Szakács Előd lelkész méltatta a Krisztus sze

Alapittatott 
1812-ben.
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Ajánlja dúsan felszerelt 
raktárát üveg-, porcellán-, 
képkeret-, tükör-, villany
lámpa- és díszműárukban!
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rinti főpap érdemeit. Rámutatott fajszeretetére 
és általános emberszeretetére. Annál köny- 
nyebben lehetett ezt neki kifejtenie, mert lát
hatta, hogy a nagyszámú közönséget nem 
csupán az udvariasság, hanem a főpap lebi
lincselő egyéniségéhez való őszinte ragasz
kodása hozta össze. A szentmise végén Te 
Deum volt, majd szentségi áldás.

A rendes kereteken tulhuzódó istentiszte
let után a közönség igen kevés kivétellel az 
iskolába vonult s ott élvezte végig a gyer
mekek ünneplését. Csupa virág, csupa illat 
volt a terem. A kegyelmes főpásztor facsi
miléje virágkeretből mosolygott az általa any- 
nyira szeretett gyermekekre és az ünneplő 
közönségre.

Az ünneplést „Várva vártuk e napot** c. 
ének vezette be. Azután Szabó Berta VII. o. 
t. mondott kedvesen egy köszöntőt. Majd P. 
Szakács Előd lelkész állította a gyermekek 
szemei elé a jubiláns püspöknek szülői iránt 
való szeretetét és engedelmességét. A „Jó 
Atyánkért esdeklünk“ c. egyházi ének után 
a leánygyermekek virágcsokrokkal járultak a 
kedves piadesztálhoz és mondokák kíséreté
ben helyezték le azokat. Ezt követte Bercsényi 
Olga VI. o. t. szabadon előadott imádsága, 
majd végül a tanulók és az ünneplő közön
ség következett a pápai hymnus elénekelésé- 
vel. Egy meglepően kedves pont közbecsu- 
szott. Az izraelita hitközség küldöttjeinek ve
zetője, a rabbi ur köszöntötte Majláth püs
pököt s gratulált a hitközségnek a jubileum
hoz. A meleg érzésből származó, őszinte sza
vak minden jelenlevőt örömmel töltöttek el. 
P. Szakács Előd lelkész kijelentette a tudós 
és szimpatikus rabbinak, hogy felszólalását 
különös nyomatékkai fogja felemliteni az ün
nepség lefolyásáról szóló jelentésében. Az ün
nepélyt a pápai hymnus fejezte be.

Úgy a templomi, mint iskolai ünnepségek 
igen jó benyomást tettek a jelenvoltakra. Él
vezet és tanulság jegyében folyt le minden.

Egyháztanács és hitközség hódoló táviratot 
is küldött főpásztorának, a lelkész pedig öröm
teljes jelentést tett az egész ünnep lefolyásáról.

♦

A szászvárosi róm. kath. hitközség veze
tősége a legnagyobb örömmel regisztrálja 
azon jóságot, hogy szeretett főpásztorának 
ünneplésén város és hadsereg, felekezetek és 
szervezeteik oly őszinte szivvel vettek részt. 
Adja Isten, hogy amit jubiláns főpapunk mon
dott : „Keresem az embert" és örömmel meg- 
állapitotta, hogy talált is sok sok embert, úgy 
mi is minden adandó alkalommal keressük 
fel egymást, találjunk egymásra és szeressük 
egymást.

San-Toy.
Harminc hosszú esztendeig nem hullott ki 

a toll a kezéből, harminc hosszú esztendeig 
szerkesztett, irt s járta a vidéki újságírás gö
röngyös útjait. Lénye összeolvadt lapjával, 
melyet úgy szeretett, hogy semmi csábitó szó, 
Ígéret nem volt képes őt Szászvárosról el
mozdítani, itt pedig szereteten és népszerű
ségen kivül még a mindennapi kenyér is 
csak nehezen teremtődött meg számára. Meg
szerette e földet, a hosszú poros utat a la
kásától a Főtérig, a csendes, kihalt utcát éj
félek idején, az embereket, kik társaságában 
felderültek, a szócsatákat, miknek nem volt 
vége, szerette ezt az életet úgy, ahogy van 
nyomorúsággal, gonddal, de fölkelő nappal, 
harmatcseppel a virágszirmon, holdsugárral 
sötét vizek szintjén. Az élet aratását tarolta 
le ifjúságának tavaszán, de e tavaszt átvitte 

a nyárba is. Egyszer az életről beszélgettünk 
s ő akkor Ady egy versszakával felelt:

„Oda adom magam a napoknak
Szépen, szándéktalan.
Élek, mert szép s mert élek. S az Isten 
Bús, büszkén megcsókol, ha van."

E versszakban benne van egészen úgy, 
ahogy élt, ahogy gondolkozott, ahogy tett. A 
holnap csak akkor bántotta, ha másokról volt 
szó, a mát csak magának szerette, úgy ahogy 
jött, derűsen vagy borúsan. Az életnek csak 
szineit, pompás ragyogását látta, a részlete
ket már nem szerette, mert akkor már a köz- 
napiasságtól kellett volna félnie. Ö átélte azt 
a költészetet, amit talán nem tudott megirni, 
szemben a nagyokkal, kik leirják azt, amit 
nem mernek végigélni. Az élet is szerette őt, 
hisz legnagyobb kincsével, a vasegészséggel 
kárpótolta a hiányzó földi javak helyett s 
mégis hűtlen lett hozzá. Talán azért, mert 
félt az Élet, hogyha tovább is hü marad hozzá, 
akkor még is csak elkövetkezik egyszer az 
ősz, a letarolt virágos rét, borús, gondülte 
napok jönnek, melyeknek terhét nem birja 
majd el a halott. S az Élet megszökött tőle. 
Csendes macskalépteivel ment el, még Ö 
sem vette észre, kinek a mindene‘volt. Ba
rátai már csak az öntudattól megfosztott test 
vergődését látták s fájdalmukban nem vették 
észre, hogy az Élet már valahol messze, künt 
dalol. —b—

Rovás.
Egész héten át tartotta izgalomban a mi 

kis városkánk egész közönségét a kis Bereg- 
szászy fiú jókimenetelüre fordult esete. Ki az 
a Beregszászy fiú, hogy ilyen általános az 
érdeklődés iránta? Jöttek polgártársaink, ro
mánok, szászok, nera átallották kilométereket 
megtenni, hogy hirt kapjanak felőle. Szájról- 
szájra adták feltevéseiket, aggodalmaikat, a 
legrémesebb híreket. És vájjon miért? Ki az 
a Beregszászy ?

Egy fiatalkorú soffőr, egy polgártársunk, 
egy fajtestvérünk, egy embertársunk.

És látjátok, kedves olvasóközönségünk, a 
tegnap még tudtunk sirni és ma már kiül az 
orcánkra a megkönnyebbülés derűje és az a 
könny, amely egy embertársunk elvesztése 
miatt ömlött és az az öröm, amely egy köny- 
nyelmü vállalkozás szerencsés kimenetele foly
tán visszaadta nekünk egy elveszettnek hitt 
embertársunkat, ezek a ti legtisztább érzései
tekből kirobbanó érzelemhullámzások, amely 
nem csupán a megilletőket emeli fel az ér
zelmetek méltóságára, hanem tenmagatok lel
két is gazdaggá és nemessé teszi, ez annak 
a szeretetnek az őszinte megnyilatkozása, fel
támadása, amely elfásult a nyolc esztendeig 
tartó háborús öldöklés alatt. Ezért ujjong az 
én szivem, hogy látható jelét adtátok a sze
retetnek, amikor búsultatok a búsulókkal és 
örvendeztetek az örvendezőkkel.

Most jöjjetek kedves ^olvasóim, vezesselek 
el titeket a gonosz emberi indulatok közé, 
nehogy azt gondoljátok, hogy csak a fiatal
korú Beregszászy testvérünk szédült bele a 
a furfangosságok útvesztőibe.

Nem is olyan régen városunkban megje
lent két jól fésült ur és mindenütt mellüket 
verdesvén, tartalékos kapitányi mivoltukkal 
végigkilincselték az általános pénzhiány miatt 
megszorult kereskedőket (ezen alapon azt hi
szem, az összeseket) buzdítván, hogy ne csüg
gedjenek, mert ők azon megváltó banknak a 
megbizottai, akik potom 8°/o-os kölcsönt fo
lyósítanak 100—200.000 L-ig mindazoknak 
legott, akik 5—10 (de adták ők olcsóbban 
is) ezer leuért vesznek részvényt, de csak 

készpénzzel lefizetve rögtön, egy regátbeli 
bank részvényeiből. Jó e szerencse, hogy e 
szerencsétlen pénzviszonyok miatt kevés kész
pénz felett rendelkező kereskedő akadt ho
rogra 2—5000 leuig, akiknek a napfelkelte 
felé irányított, erélyesen sürgető leveleikre az 
a biztató válasz érkezett, hogy tekintettel a 
nagy pénzkrizisre, még nem időszerű az Ígé
retek beváltása.

Vájjon mégis mi késztette őket e város 
gyors elhagyására ? Úgy hírlik, hogy egy 
pénzhiányban szenvedő, de szellemekben dús 
kereskedő azt a praktikus ajánlatot tette meg 
e bankmegbizottaknak, hogy ő igenis jegyez 
húszezer Ieu-ig részvényt, de csak ha kettő
százezer leu kölcsönt folyósítanak rögtön, ő 
aztán megengedi, hogy a bank a kölcsönből 
mindjárt vonja le a húszezer leu részvény
jegyzéseit és akkor mindjárt egy évi kamatát 
is. Azt hiszem, erre az ajánlatra hátat for
dítottak városunknak.

Nagyon gyakori eset, hogy egy-két tagból 
álló, szabályszerű szerkesztői igazolvánnyal 
felszerelt „Jurnalisták" végigjárják a hivata
lokat, irodákat, magánosokat, de előszeretettel 
a kereskedőket, irodalmi heti és napilapok 
előfizetőit előfizetés gyűjtés címe alatt, sőt 
még némelykor rendőri assisztenciával is ter
rorizálván polgártársainkat a román nyelvű 
sajtó támogatására. Bizony beugrottak jó egy
néhányat mondhatnám kevés kivétellel még 
olyanok is, akik az államhatalom nyelvén nem 
tudják méltányolni és megérteni a sajtó szel
lemi termékeit. Ezek bizony már rég lemond
tak arról, hogy bár csomagoló, úgynevezett 
makulaturpapirnak használják fel a drága 
pénzen előfizetett, de hiába várt „Journalt", 
mert utólag ugyanis kisült, hogy nemcsak a 
kis Beregszászy Karcsi szédült bele a fur
fangosságok útvesztőjébe.

Tanulság: Még az útvesztők borzalmas 
mélységei sem olyan veszedelmesek, mint a 
mi közönyünk embertársaink sorsa iránt, de 
viszont a háború áldozatai sem olyan nagyok, 
ha feltámasztotta bennünk a testvéri szeretetet. 

be—De.

Az idei színházi idény tanulságai.
Rövid itt tartózkodás után felpakoltak dr. 

Ferenczy színészei és elindultak egy talán 
megértőbb város felé, nem annyira, hogy 
újabb barérokat szerezzenek, hanem, hogy 
megpróbálják kipótolni azt az anyagi vesz
teséget, amit itt nálunk szenvedtek.

Kétségtelenül nagy volt a közönség negli- 
genciája, de nem ez volt egyedüli oka, hogy 
a társulat egy rossz emlékekkel gazdagabban 
hagyott itt bennünket. A mai gazdasági vi
szonyok, a kereseti lehetőségeknek minimuma, 
a súlyos adóterhek megkötötték kezét a szín
házba külömben szívesen eljáró publikum
nak s bizonyára nagyon sokan voltak, kik 
fájó szivvel mondottak le a színházba járás 
élvezetéről.

Mindenekelőtt hiányzott a társulat itt tar
tózkodásának anyagi sikeréhez okvetlen szük
séges előkészités. Két színház direktora ve
szekedett e városért, a közönség teljesen tá
jékozatlan volt hosszú ideig, hogy melyik 
lesz a győztes.

Végre megérkezett Ferenczy szintársulata, 
de semmi különösebb előkészités nélkül. A 
közönség teljesen meglepve és főleg nem ké- 

i szülve fel a túl magas helyárakra, kénytelen 
volt távol maradni. Ez a körülmény érthe- 

í tőén nagyon befolyásolta a színészeket is, 
kik az első előadások alatt igazán értékeset 
produkáltak, de azután mindinkább hanyat
lott az előadások nívója. Főleg a darabok 
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megválasztásakor nem vették figyelembe azt, 
hogy bár tényleg kicsiny város vagyunk, de 
talán mégsem egészen kulturátlan publikum, 
melynek mégsem mindegy, hogy drága pén
zéért mit kap.

Eltekintve a sok zene- és tartalomszegény 
operettektől, melyek igazán nem érdemlik 
meg, hogy az ember még a magyar kultúra 
támogatása cimén is áldozzon csekély fillé
reiből, igazán irodalmi értékű, kulturális da
rabot alig kaptunk.

Kétségtelen, az előadott darabok nagy része 
nagy színpadok sláger számai voltak, de ne 
feledjük, hogy nagy színpadok a kiállítás fé
nyével kárpótolják a közönséget a sovány 
tartalomért, amit természetesen vidéki szín
padoktól hiába is várna az ember.

Az utolsó előadások pedig határozottan 
sértőek voltak a jó fél házat mégis csak be
töltő publikumra nézve. A „Viktória“, „Ül
döz a pénz*, „Az Akácfavirág“ s magának 
a Kabarénak az előadása súlyos kritikára ad
tak okot, eltekintve, hogy e darabok közül 
volt egy pár, melyek igazán nem érdemel
ték meg, hogy a szinészek úgy a hogy is, 
de betanulják.

ügy a közönség, mint a szinészek részé
ről felmerülő nehézségek elkerülése végett 
szükségesnek tartanók, hogy közönségünk las
sanként szerveződjön, állítson fel a többi vi
déki városok példájára szinpártoló bizottsá
got. Például Déva város mintájára, ahol is 
alig erősebb a színházba járó közönség a 
miénknél, mégis az aradi állandó színházzal 
kötöttek concessiót olyan kikötésekkel, hogy 
úgy tavasszal mint ősszel két-két heti idény 
alatt, a szinpártoló bizottság választja meg 
az előadásra kerülő színdarabokat.

Lassanként gyűjtse össze a színházra szánt 
filléreit s azután maga határozza meg, hogy 
egy anyagi bázisra támaszkodva, melyik tár
sulatot hívja meg, milyen feltételek mellett 
s azt, hogy mit kíván attól a társulattól.

Egy szinpártoló bizottság aztán igazán őre 
és támogatója lehet a magyar kultúrának s 
nem kell attól félnie, hogy csak áldozata 
lesz egy a magyar kultúra égisze alatt mű
ködő, de végeredményében tisztán üzleti vál
lalkozásnak. Ennek a szinpártoló egyesület
nek az alapszabályait, heti befizetések mó
dozatait, a következő számunkban akarjuk ki
fejteni, a mi szinpártoló közönségünk előtt, 
reméljük természetesen, hogy addig megnyil
vánul a közönség ezirányu támogatási szán
déka is és reméljük, hogy a mi „Takarék
pénztárunk“ segédkezet nyújt a heti befize
tések tőkésítésében és azok kamatoztatásában.

Lefogták a szélhámos 
álfömérnököt.

A Dunáig utazott a Nasta autón egy báni nélkül.
Veszedelmes szélhámost keritett kézre a 

szászvárosi rendőrség, ki — nem tudni mi 
célból — az erdélyi ref. parochiákat kereste 
fel mint államépitészeti főmérnök a román 
húsvéti ünnepek alatt s a legkörmönfontabb 
hazugságokkal megtévesztve a ref. lelkésze
ket, utasitásokat adott rozoga templomok, 
egyházi épületek helyrehozatalához kilátásba 
helyezett államsegély megszerzésére.

A veszedelmes szélhámos mindenütt állami 
főmérnöknek adta ki magát s a kalandorokat 
jellemző bámulatos hidegvérrel és találékony
sággal — kikerülve az igazolási eljárás kel
lemetlen következményeit, — a köpenicki ka
pitánynak is dicséretére váló leleményesség
gel játszotta ki jóhiszeműségüket.

A legnagyobb stilti szélhámosok egyikével 
„volt szerencséje“ Szászvárosnak megismer
kedni, ki egyetlen báni nélkül egy autótaxin 
egész a regáti Dunáig tudott — uj meg uj 
trükkökkel leutazni. Nasta Petru autótulajdo
nostól zseniális módon pénz nélkül csalta ki 
az autótaxit és Beregszászy Károly soffőrrel 
Alvinc, Szászsebes, Nagyszeben, Vizakna, 
Segesvár, Brassó, Sepsiszentgyörgy stációkkal 
a Regátba autózott. Usiceniben azonban gya
nút fogott az eddig csak szóval és hitegetés
sel traktált soffőr és a csendőrség figyelmét 
felhivta a gyanús egyéniségre, de a zseniális 
szélhámos, — ki egy ismerős fogházőr lako
dalmán mulatozott, — templomterv készíté
sének Ígéretével úgy megnyerte a hiszékeny 
usicenieket, hogy azok valósággal tiltakoztak 
a letartóztatás ellen.

De mégis kézre került a jómadár, mert a 
szászvárosi rendőrség Nasta Petru autótulaj
donos feljelentésére országos körözésben el
rendelte az álfőmérnök letartóztatását. A ve
szedelmes szélhámost állítólag Fésűs Fekete 
Józsefnek hivják, büntetett előéletű s legutóbb 
Nagyváradon 2 évet ült a fogházban.

Valószinünek tartjuk, hogy valami nagyobb 
bűnszövetkezet tagja, aki az ingyenes autóval 
valami nagy bűntett elkövetésére készült, me
lyet a szászvárosi rendőrség éppen a 12-ik 
órában megakadályozott. Egyelőre folyik a 
nyomozás, mely a konok és makacsul hall
gató szélhámos kilétéről a leglatitüdebb fel- 
tevési mezőnyön mozog és kombinálgat.

Mindenesetre a legmeglepőbb adatokra is 
felkészülhetünk, azt azonban sietünk kiemelni, 
hogy a megtévesztett ref. egyházak jelenté
seire az Erdélyi Ref. Egyházkerület hivatalo
san óvást emelt a szélhámoskodás ellen és 
leszögezte, hogy sem az államnak, sem a 
kerületnek nincs semmi nexusa az álfőmér
nökkel és hogy a kilátásba helyezett állam- 
segély-igéret nem felei meg a valóságnak.

A magunk részéről örvendünk, hogy a 
szimpatikus soffőr, Beregszászy Károly az 
autóval együtt szerencsésen haza kerülhetett, 
mert bizony a kárpáti túráért — féltettük az 
életét is.

NAPI HÍREK.
— A róm. kath. Népszövetség május 

hó 8-án tartja V-ik vallásos és kulturestélyét 
a róm. kath. iskola nagytermében a követ
kező műsorral: 1. Szavalat, mondja Borza 
Lászlóné úrnő. 2. Zeneszám, játsza Mojsza 
János. 3. Városunk 1937-ben. Felolvasás. 
Tartja dr. Victor Popu ügyvéd ur. 4. A régi 
pohár. Jelenet két képben. 5. Hegedűszóló, 
játsza Víg Imre ur, zongorán kiséri Sandner 
Alice urleány. 6. A gyógynövényekről beszél 
Faragó Endre főgondnok ur. 7. Zongoraszám, 
játsza Sandner Alice urleány. 8. Pápai him
nusz, közének. Kezdete fél 6 órakor. Min
den érdeklődőt szives szeretettel vár a ren
dező-bizottság. Tekintettel a hely szűkére, 
az előadásokat zavaró körülményekre, kis 
gyermekeknek ezen estélyekre való elhozása 
mellőzendő.

Halálozás, özv. Ábrahám Jakabné 
szül. Rosenfeld Amália május hó 1-én 80 
éves korában végelgyengülésben meghalt. Te
metése f. hó 3-án d. u. 3 órakor ment végbe 
a város osztatla részvéte mellett. Az elhunyt
ban Ábrahám Lujza, Ábrahám Samu, Ábra
hám Sándor, Dr. Ábrahám József az édes
anyjukat gyászolják.

— Felhívás. A Szászvároson lakó idegen 
állampolgárok — tekintet nélkül a már en
gedélyezett ittartózkodási időre, — felhivat
nak további itttartózkodásuk érdekében is, 

hogy május hó 10-ig úgy az útlevelüket, 
mint itttartózkodási engedélyüket a helybeli 
rendőrségnek adják át az ellenőrző-bizottság
hoz leendő felterjesztés céljából.

— A rokkant tisztek föld igényléséhez 
szükséges okmányok. A törvény értelmé
ben minden rokkant tisztnek joga van öt hold 
föld kisajátítását kérni. Az ezzel kapcsolatos 
kérvények „Comitetului Agrar, Ministerul de 
Domenii“ cimen adandók be. A kérésnek 
legpontosabban kell felszerelve lennie és tar
talmaznia kell a következő mellékleteket: 1. 
Községi elöljáróság által kiállított illetőségi 
bizonyitvány. 2. A gazdasági felügyelőség 
igazolása, hogy kérvényező gazdasági fölsze
reléssel rendelkezik és hogy háború előtt, 
háború után vagy a jelenben földmiveléssel 
foglalkozik. 3. Az adóhivatal által kiállított 
bizonyitvány ajrói, hogy kérvényezőnek nincs 
földje és kilátásra örökségre; vagy ha igen, 
mennyi földel bir, esetleg mennyi öröklésre 
van kilátása. 4. A rokkantsági igazolvány. 5. 
Nyilatkozat, amelyben kérvényező a kisajátí
tott föld személyes művelésére kötelezi magát. 
Mindazok a kérések, amelyek a fenti mellék
letekkel legpontosabban felszerelve nincse
nek, egyszerűen elutasittatnak.

— A rendőrség figyelmébe. Akik a Str. 
Aurel Vlad (Viz-utcán) szoktak ügyes-bajos 
dolgaikban felhaladni, gyakran tapasztalhat
ták, hogy az Opincar-féle üzlettől felfelé lévő 
oldal lakói a naponkinti mosadékot, hulladé
kot, szemetet, nem egyszer agyonütött pat
kányt vagy elhullott állatokat egyszerűen a 
járda mellé kiöntik, kidobják. Az egészség 
és jóizlés nevében tiltakozunk az ilyenszerü 
eljárás ellen. Az illetékes hatóságok figyel
mét nyomatékkai felhivjuk ez esetekre.

— Közgazdasági hirek. Gabona. Buza: 
áru nagyon kevés jön a piacra s a fölkerülő 
kis mennyiség úgy a kismalmok, valamint a 
pékek által könnyen elhelyezést talál. Ára 
800 leu mm.-ként. Tengeri elég bőven van pia
cunkon. Ára 125,130 nagy vékánként. Krumpli 
60 leu litervékánként. Bab elhanyagolt. Ki
sebb tételek nehezen helyezhetők el, nagyobb 
tételek már nincsenek. Dió teljesen eltűnt. 
Kereslet iszonyú nagy de áru sehol föl nem 
hajható. Lisztüzlet csendes. Nagyobb üzletek 
e cikkben nem fejlődnek ki. Ára: O-ás 16, 
főző 14, kenyér 12 leu kilónként.

— Fürdőrend. A Birt le r-féle kádfürdő 
minden pénteken, szombaton egész nap és 
vasárnap délelőtt van nyitva. 6—7

— Városi hirek. A városi tanács e hó 
5-iki gyűlésén elhatározta, hogy a május hó 
10-iki egyesülési ünnepet a szokásos hideg- 
ételék felszolgálásával a város tanácstermé
ben tartja meg, melyre a hatóságok és kato
nai elöljárók hivatalosak. — Junius 15-én 
nyílik meg a városi uszoda, a tavalyi fürdő
árak és kedvezmények mellett. Üdvös lenne, 
ha a város e közegészségi intézményét a 
megnyitás előtt használhatóbb állapotba he
lyezné. — Az ezidei nagy jéghiány és a ta
valyi nagy jégmizériára való tekintettel, a 
villamosmü az idén jeget fog gyártani kg.-ként 
2 50 leu árban. — Az 1926. évi újszülöttek 
szüleit figyelmeztetjük, hogy a gyermekek 
himlő elleni oltása a városház tanácstermé
ben folyamatban van.

— Eljárás nyugdij-ügyekben. A buca- 
resti Nyugdijközponlnál a magyar nyugdíja
sok ügyei a hiányos felszerelés folytán elin
tézetlenül hevernek. Hogy ettől a magyar 
közönséget megkíméljük, az alábbiakban is
mertetjük a nyugdij-ügyekben a fellebbviteli 
eljárást: A Kerületi Nyugdíjmegállapító bi
zottság (Comisiunea Regională de pensiuni) 
elutasitó végzése ellen „Apel“ nyújtandó be 
a kézbesitéstöl számított 60 nap alatt. Ezen
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„Apel“ semmiség terhe alatt indokolandó. A 
címzés: Președintele Comisiunei de pensia 
București. Benyújtható egyszerű 2 leu okmány 
és 1 leu segélybélyeggel felszerelt iv papíron 
Írva, vagy a kerületi nyugdijbizottság vagy 
pedig a megtámadott végzés számára hivat
kozással, direkt a központi bizottsághoz, igen 
fontos, hogy a fellebbezéssel egyidejűleg a 
végzés átvételét igazoló kézbesítési vevény is 
felküldessék, mivel utólagos felterjesztés ese
tén már sok esetben megtörtént, hogy az 
nem csatoltatott a doszárhoz és igy elkallódva 
10—16 hónapig sem tárgyalták az ügyet. A 
fellebbezés egyébként 4—7 hónapon belül 
tárgyaltatik a felek megidézése nélkül. A 
központi nyugdijbizottság végzése a kézbesí
téstől számított 30 napon belül támadható 
meg „recurs“ utján (Felülvizsgálati kérelem). 
A „recurs“ 50 leues „coala timbrata“ pa
píron írandó, külön bélyeg nélkül. Semmi
ség terhe alatt feltétlenül indokolandó. A 
cimzés: Înalta Curte de Casația, Secția 111. 
București. Ezen recurshoz feltétlenül csato
landó 3 drb. üres a 100 leues „coala timbrata“ 
és 2 példányban a megtámadott végzés egy
szerű másolatban mely példányok a 10 leu 
bélyeggel látandók el. A recurs egy alábbi 
tartalmú és 2 leu okmány, 1 leu segélybé
lyeggel ellátott rövid kérés kapcsán a Casa 
Generala de Pensii București cimre küldendő: 
Domnule Director General 1 Subsemnalul X. 
Y. fost (foglalkozás) cu domiciliul in ... . 
cu onoare depun recursul meu adresat con
tra decisiuni Comisiei Centrale No: . . . . 
spre a fi inaintat Înaltei Curte de Casație, 
secția 111. Cu toata stima: aláírás. Mindazon 
nyugdíjasok,, akik esküt nem tettek és a ro
mán államnál szolgálatot nem teljesítettek, 
a ma érvényben lévő törvény alapján nem 
tarthatnak igényt nyugdíjra. Kérjük az érde
kelteket, hogy a női kérelmezők Írják alá ro
mánul beadványukat, mint p'd. Júlia Had
nagy násc.: Bokor és nem Hadnagy Ferencné 
mivel ez az ottani kezelési rendszer mellett 
feltétlenül kívánatos.

VIDÉKI
előfizetőinket tisztelettel kérjük, 
hogy április hó l-ével esedékessé 
vált előfizetési dijaikat a „Szász
városi Könyvnyomda Rt.“ címére 
postafordultával beküldeni szí
veskedjenek. Tisztelettel: 

a KIADÓHIVATAL.

RÁDIÓ
készülékek és mindenféle hozzá
tartozó felszerelések kaphatók a 
„Szászvárosi Könyvnyomda R.-t.“ 
könyv- és papirkereskedésében.

| Halló! Halló!

í jíajy laVajzi Vájár! i
A brassói hírneves Scherg Wilhelm 5 

X posztó- és szövetgyárából nagymennyi- 2 
t ségü és nagyválasztéku, tartós minőségű 2 

| férfi- és női divatszövetek | 
/ érkeztek raktárra. — Véteikötelezettség x 
$ nélkül megtekinthetők 1 ¡á
f Príma minőségi Olcsó, gyári árah! |
f Tisztelettel: £

i Widmann b íewitzljy ? 
£ divatkereskedők, Scherg Wilhelm posztógyár g

Nagy

Mielőtt ruhaszükségletét 
beszerezné, tekintse meg 
vételkényszer nélkül :!:

Stern Ferdinónd
női- és férfi divatáruiigzát.

A lei állandó javulása miatt az 
összes raktáromon lévő áruimat

15 százalék
árkedvezménnyel adom.

Dusán felszerelt raktá
romon bel- és külföldi 
női- és férfiruha-szöve- 
tek, divatkülönlegességek 
férfi-ingek, zoknik, haris
nyák, nyakkendők, kala
pok, mindenféle selymek 

állandóan nagy választékban kaphatók.
21 2-6
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„EHZSÉBET“-M0ZI
A KONVIKTUSBAN.

Alapítva 1911-ben. lg. váll. Heuvirth György.

Ma vasárnap, f. év május hó 8-án 
délután 4 és este 8 órakor:

LILY DAMITA a
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Értesítés!
Tisztelettel hozzuk üzlet- ($ 
feleink és a n. é. közönség (¿p
szives tudomására, hogy

temetkezési intézetünket
Viz-u. 6. sz. alól (az „Arde
leana“ épületéből) Várszeg- 
utca 3. sz. alatti saját házba 
(a zsidó templom mellé) he
lyeztük át. Dusán felszerelt 
raktárunkat a közönség szi
ves pártfogásába ajánljuk s 
vagyunk kiváló tisztelettel:

Göncz/ és Röker
09
&

Első szászvárosi hatóságilag enge
délyezett temetkezési intézet tulaj
donosai. 23 2—3
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13-as bérkocsi
cimü szenzációs társadalmi dráma fő

szerepében. — Továbbá:

Elveszett kimonó
Vígjáték.

Eladó a Főtéren lévő Rápolthy-féle 
és az Ujtemplom-utcában a Nagy
féle ház. Bővebb felvilágositással 
dr. Székely Ferenc ügyvéd szolgál.

26 1-3

Egy hosszú zongora eladó.
Érdeklődni lehet Simeria (Piski) 111.
oszt, váróterem. 24 1-3

Egy jó varróleányt és egy ta
nulóleányt azonnal fölvesz Procin- 
kievicz női szabó. 25 1—

„CORDATIC“
Nagyrománia 

legmodernebb és legnagyobb 

vuloanizáló 
üzeme 

Orăștie, Főtér 3 szám.

Vállalja felelősség mel
lett autógummik vul- 
canizálását, galosch- 
nik és hócipők javítá
sát, bármily méretű kö
peny vulcanizálását stb.

üzem napi képessége 50 köpeny. 
Pontos és gyors kiszolgálás!

22 2—10

Az
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A legjobb, a legzamatosabb sör a

„Tordai Sörgyár Rt.” söre.
Nagyban és kicsinyben kapható a

Schukri frigyes szeszgyár Rt.-nál 0RÁSTIE
ZXzXZXZXXX/xZx ZXZXZXZXZSJZX ZX ZX Z^ZXZXZXZ^ZS’Z^X^ZXZX ZX ZXz

A Schuleri Frigyes szeszgyár Rt. ajánlja 
elsőrangú likőr-különlegességeit, továbbá mindenféle pálinka-, rum- és borpárlatait, 
úgyszintén a kiváló zamatu küküllőmenti fajborait hordókban és palackokban.

A Tordai Sörgyár Részvény társaság söreinek

a híres „LUX” sörnek
is főnagyraktára. 6-18
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Nyomatott a „Szászvárosi Könyvnyomda Részvénytársaság“ gyorssajtóján.


