
XV. évfolyam. Orä§tie (Szászváros), 1927. junius 19. 18. szám.

Előfizet ési 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

állj félre - de ne dacolj!
A politika berkeiben nagy a sürgés

forgás. Vezető nagyjaink a tárgyalások u(- s 
vésztőiben keresik a hátuk mögött álló ma
gyar kisebbség zöme részére a megfelelő ki
vezető utat. Tendenciózus-e vagy sem, ol- i 
vassuk az újságokban, hogy Mosoiu gene
rális táborkarában áliitólag magyarok is utaz- 1 
tak Biharba propaganda körútra. Mintha lát
nám, hogy görnyednek négyrétre ezen servi- 
lis akrobaták. Bukarestben feltűnnek holmi 
áliitólag magyar, de politikai kalandorok, a 1 
kik még mindig azt hiszik, hogy a háború í
utáni időket éljük s lehet a zavarosban ha- I
lászni. Ismerjük az ilyen jellemtelen, önző 
lovagokat, akik minden bizonyára elnyerik 
illő jutalmukat s majdan saját protektoraik 
lökik ki őket az utcára, midőn szükségük 
reájuk többé nem lesz. Ott a helyük.

Minden országban, még nyugaton is igy ' 
szokott ez lenni. Közvetlenül a húsos fazék- í 
hoz nagyok tülekednek, mert ez manapság 
üzlet, mert hol van az a szellemi és jellem
beli nagyság, aki önzetlenül akar és tudna 
egy országot kormányozni ? S ha volna is, 
annyi kullancs akaszkodik szőrezetébe, hogy •
azokat lerázni nem tudja, s lecsípni a testé- |
röl önmaga is fél, nehogy önmagát is meg- I
csípje valahogy. A kicsi nagyságok pedig, 
a jellemtelenek, az üzletet, az anyagi hasz
not lesök, vagy a hiúk, a szereplési viszke- 
tegségben szenvedők pedig, ugyancsak tüle
kednek a husosfazék árnyékában egy-egy jó 
helyet maguknak biztositani.

Mert mikor a kondért felbontják a bárány
bőr suba visszájára s a vezérek már jól lak
tak, remélik: hátha jut nekik is egy megve
tően odadobott konc, egy ott felejtett morzsa, 

amin aztán a politika e hiénái egymás között 
marakodva, egyik a másiknak szájából ki
kapja a falatot és siet azt elhabzsolni. Undorító.

Dehát Te nagy bárány nyáj — a magyar 
kisebbség zöme, — Te nyugdíj nélküli nyug
díjas, Te hivatalt vesztett hivatalnok, most 
szellemi proletár, Te nehéz adók alatt nyögő 
kereskedő, Te nehezen verejtékező iparos, 
kinek mesterségébe minden elszabadult inas 
belekontárkodik, s Te földedtől megfosztott 
földmiveiő, annyi csalódás, annyi oktalan 
szélmalomharc után kiben bizzál, kik a ve
zetőid, kik azok, akik hivatva vannak Titeket 
önzetlenül vezetni, ki a nyomorúságból? Nem 
látjátok-e még elérkezettnek az időt arra, ha 
másképen nem, az erkölcsi bunkósbottal le- 
bunkózni politikai hiénáitokat, a hívatlant, a 
magát feltolakodót, s e bárány nyáj körül 
ólálkodó többi vérebre vagy gyapjúdra szom- 
juhozó egyéb söpredékeket, egy nekizudu- 
lással széjjelriasztani, vissza a legsötétebb 
zugba, a legförtelmesebb posványba, oda, 
ahová valók.

Értsétek meg végre, hogy a Mungóhatalom 
polgármestereinek már rég levitézlett, értsé
tek meg végre, hogyha három magyar leül 
politizálni, akkor mindhárom egymásnak el
lenzéki, hogy ma is megvan közöttünk az 
úgynevezett rangbeli különbség: gróf, bank
igazgató, orvos, ügyvéd, főispán, pap, nagy
kereskedő, kereskedő, kis- és nagyiparos, 
földmiveiő, hivatalnok, gazdag- vagy szegény 
ember, — rég elmúlt, jegyezzétek jól meg 
magatoknak, hogy a magyar kisebbségi po
litikában csak magyar vagy nem magyar lé
tezhetik. Vezetőink is csak azok lehetnek, a 
kik átérzik mindegyikünk baját, akit a köz
bizalom emel azon polcra, melyet érettünk 
betölteni kötelességévé tesszük.

Ti pedig többiek, akik ugyan azt gondol
tátok magatokról, hogy csak Ti születtetek 
vezéri egyéniségnek, hogy csak Ti vagytok 
azok, akik minket boldogítani tudtok, de a 
magyarok többségének bizalma világosan 
tudtotokra adja, hogy tévedtetek, álljatok félre 
szó nélkül, de ne dacoljatok a többség aka
ratával szemben, hanem vegyetek magatok
nak annyi lelkierőt, nem durcáskodni, nem 
megsértődve lenni, hanem igenis odaállani a 
többség mellé és azt támogatni. Ez lelki 
nagyság, itt van helye bebizonyítani a nemes 
jellemet, itt bizonyíthatod magyar voltodat, 
amely ma sem szégyelni való valami.

Ti pedig testvérek, a többség, álljatok ösz- 
sze, a legkisebbtől a legnagyobb polcig az 
arra való testvért állítsátok oda, közös meg
egyezéssel, közös akarattal, s ne legyenek a ki
csinyes indokok kerékkötői a nagy eszmének, 
a szabadságnak, egyenlőségnek kivivásában.

Nem tetszik az orra, a másiknak a vasalt 
nadrágja stb., ezek nem indokok arra, hogy 
az észbeli erősebb arra a vezető polcra ne 
kerüljön amelyre észbeli tehetsége predesz
tinálja, lehet az földmiveiő, iparos vagy tu
dós, a fontos a jellem és az ész, (valamint 
egyelőre a román nyelv tudása) nem a ruha 
s a külső.

Az emberi természet őstörvénye, hogy az 
észbeli tehetségesebb vezeti a gyengébbeket, 
de a tehetségesebbek és a kiválasztottak a 
vezérek által vezettetnek.

Romániában az összes kisebbségek útja 
adva van. Egyugyanazon ut. Azon kisebb
ségi csoportok, — legyen az Krenner vagy 
Sachsen bündler, zsidó vagy cionista vagy 
egyéb szervezetek, — akik bolddgulásukat 
másutt keresik, más utón haladnak, vissza
felé haladnak az enyészetbe.

A SZÁSZVÁROS ÉS VIDÉKE TflRCflJfl.

A bukaresti tojásgyümölcsök.
Uj példázat a magvetésről.

Ismét szólok nektek példázatban és jelké
pes beszédben, hogy eszetekbe vegyétek némi 
nemű okulásra a hallottakat:

Vala pedig Szászvároson, mely mondatik 
Nekropolisnak, egy álladalmi kézműves oskola, 
hol mindenféle hasznos mesterségekre tanít
ják vala a község ifjait a szerszámkészítők 
és kézmivességben jártas elölülők. Együtt 
lakván és vacsorálván mindig az ifjak a ma
gos felházban, mely neveztetik internátusnak, 
monda az elölülők legöregebbike az ifjak 
gyülekezetinek: imhol ez oskola veteményes 
kert nélkül szűkölködik. Csináljunk kerítése

kéi a kertben, kelet felől is egyet és dél felől 
is egyet. Építsünk tornyos filagórját bele és 
plántáljunk lugasokat. Rendezzétek el a ve
teményes ágyakat, zöldséges táblákat a mérő 
zsinór szerint ékességgel és akkurátosan. 
Szerkesszetek egybe üveges melegágyakat is 
a palántáknak és öntözzétek a herényi patak 
vizéből azokat öntöző kerekekkel, nehogy le- 
kókadván, megaszuljanak a paradicsom, ká
poszta és saláta palánták a szárazságnak mi
atta. És az ifjak mindezeket megcselekedték 
és gyönyörködnek vala a tanitómesterekkel 
együtt kezük munkálataiban.

És monda a főpaedagógus, ki mondatik di
rektornak : Mely nagy fejük lészen itt a káposz
táknak, nagyobbak és beszédesebbek, miként 
a törvénytudókéi a törvényfaragók házában, 
de mégis szerezzünk magunknak nagy hir- 

nevet, mely mindvégiglen megmaradjon, azért 
hozassunk a messzi hires fővárosi maggal 
kalmárkodó kufároktól: tojásgyümölcs palánta 
magvakat, hogy vegyük és együk gyümölcsét 
a pufók kövérségü, szederjeskék zöldségek
nek, melyekről prófétálván, imigyen monda 
jövendöléseket az Ada-Kaleh-beli nagy pró
féta, Ben Bicsérdi:

— Vegyétek, egyétek, az örökéletnek Ko
lumbus tojásai ezek. (írva találhatók az Ada- 
Kaleh-beli „Gondolaterők“ nevezetű Gema- 
rájában, a fűbűzök és rózsagázak metáfiziká- 
jában.)

És legott irának is egy akarattal leveleket 
a fővárosi mag-kalmároknak, hogy küldené- 
nek tojásgyümölcs palánta magvakat drága 
drachmákért, a kézműves ifjak oskolájának. 
És azok küldének is drága pénzért sok mag-

Alapittatott 
1812-ben.▼▼▼
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Jegyezzétek meg jól testvérek, a politiká
ban nincs hitvallás, nincs református vagy 
katholikus magyar, nincs unitárius vagy zsidó 
magyar, hanem csak egyszerűen magyarok, 
aztán hogy ezek hol, mely templomban imád
ják ugyanazon Istent, ahoz a politikának 
egyelőre semmi köze.

Kisebbségi utunk a német és az összes 
kisebbségi testvéreinkével azonos. Aki — 
trans vagy cis — ezt látni és érezni nem 
tudja, vagy pláne nem akarja, az politikai 
éretlen, vagy tudva saját fajának rosszat 
akarója.

Egybeforrva kisebbségi testvéreinkkel, oly 
erőt képviselünk, mely bármely párttal együtt 
mehet, érzelmeink szerint a nemzeti Maniu 
párttal.

Félre az útból politikai Kunitzerek 1
Faragó.

Fontosabb tudnivalók 
a választásokról.

Városunkban is, mint mindenütt az ország
ban, julius 7-én lesz a képviselőválasztás. A 
szenátorválasztás 10-én fog lezajlani. Míg az 
Országos Magyar Párt nagy intézőbizottsági 
gyűlése végleg fog dönteni a magyarságnak 
kötelező magatartásáról, nem is adunk uta
sításokat a szászvárosi és környékbeli ma
gyarság számára, de rövid összefoglalásban 
közöljük a legfontosabb tudnivalókat a vá
lasztási eljárásról. Jövő számunkban azonban 
részletes utasítással fogjuk tájékoztatni a ma
gyarságot a választások folyamán tanúsítandó 
egyöntetű kötelességekről.

Itt emlitjük meg azt a nagyon fontns igaz
ságügyi miniszteri rendeletet is, mely 44159. 
sz. távirati intézkedéssel tudatja a törvény
széki elnökökkel, hogy a jelen választásokra 
nem kivántatik meg a fényképek benyújtása 
a választói igazolványok kiállítása alkalmával.

Egyébiránt a képviselői és szenátori vá
lasztásokról szóló törvény szerint minden 
megye egy választói kerületet képez. Minden 
megyében a törvényszék kebelében a törvény
széki elnök elnöklete alatt egy központi vá
lasztási iroda működik, mely alá beosztatnak 

vakat, melyeket az ifjak vetének az üveges 
melegágyakba, megkövéritvén azoknak földét 
a községháza avatag padlásfeljáróiról gyűjtött 
bőregér ganajjal. És ki kelének a palánta 
magvak és nevekedének mindeneknek vidá- 
mitásokra — a nagy hírnévnek pecsétes bi
zonyságai gyanánt. És mikor eljött az ideje, 
kiültették a melegágyakból a mérőzsinórral 
egybeszerkesztett veteményágyakba a zsenge 
palántákat. Nevekedének ottan is és nyurgu- 
lának és az öntözőkerekek bővizzel locsolták 
azoknak gyökereit. Mikor pedig virágozni 
kezdtek a fővárosi palánták, nézvén-nézték 
azokat az elölülők és az ifjak és a kerítése
ken bámészkodók, mert a levelük büdös vala 
és a viráguk szennyes szinü, apró bogyóik 
meg ténta színben feketéitek és gyanakodván 
egymás között, rőkönyödve szólnak vala:

— Nemde, mi tojásgyümölcs magvakat ho
zattunk Bukarestből, ezek a palánták pedig 
nemde, ebszöllő büdös burjánjai? És lát
ván látták, hogy mérges bogyókat, büdös 
burjánokat kelesztettek, ápolgattak, mivel
hogy a fővárosi magkufárok ilyeneket küldő
nek az igaziak helyett.

Nagy haraguvással és a bukaresti magku
fárok csalárd lelkének szidalmazásával vivő
nek egy kitépett büdös burjánt a lapik hír
neves doktorához és a drága kenetek készí
tőjéhez, a tűzoltók centuriójához, a Faragó 

az egyes választói szekciók, melyek kis vá
lasztói körleteket képeznek.

A törvény ötödik fejezete arról intézkedik, 
hogy a központi választói iroda a válasz
tás napja előtt legalább 15 nappal minden 
egyes körletbeu falragaszok utján köteles 
köztudomásra hozni a körlethez tartozó köz
ségek névsorát, városokban pedig a város
nak kerületi beosztását és az azokhoz tartozó 
uccák neveit.

A jelölő-listák a törvény 44. szakasza ér
telmében, a választásra kitűzött nap előtt 
legalább tiz szabad nappal a központi válasz
tói irodában bejelentendők. A jelölő-listák 
két példányban készítendők el, melyek közül 
az egyik példányt az elnök bitelesitésével 
visszaszármaztatja. A jelölő-listán csak annyi 
jelölt szerepelhet, mint ahány képviselő az 
illető kerületben megválasztandó lesz.

A jelölés megejtése, illetve a jelölő-listák
nak a törvényszék kebelében működő köz
ponti választási irodába való beterjesztése 
számításunk szerint junius hó 23-án jár le. 
Ugyanis a törvény a választási nap előtt tiz 
szabad napot jelöl meg a lista bejelentésére.

Már pedig julius 7 választási határnap 
csütörtökre esik és tiz szabadnapot visszafelé 
számítva, az utolsó jelölési nap junius hó 
22-re esik délután 6 óráig. Közbeesik neve
zetesen 4 vasár- és ünnepnap. Ha a vasár
ünnepnapokat nem számitjuk, akkor az utolsó 
jelölő nap junius hó 26, délutén 6 óra.

A biztonság kedvéért azonban ajánlatos a 
jelölő listákat inkább junius hó 23 ig be
jelenteni.

A listabejelentéssel egyidejűleg a törvény
széki iroda által megállapítandó pénzösszeg 
is leteendő, mely a szavazólapok költségei
nek fedezésére fordítandó.

VIDÉKI
előfizetőinket tisztelettel kérjük, 
hogy április hó 1-ével esedékessé 
vált előfizetési dijaikat a „Szász
városi Könyvnyomda Rt.“ címére 
postafordultával beküldeni szí
veskedjenek. Tisztelettel:

a KIADÓHIVATAL.

fiához, kinek nagy fennszóval ezeket pana
szolják vala :

— Nem tojásgyümölcs ez, miről nekünk 
az Ada-Kaleh-beli prófétáit, mert büdösbur
ján ez, melyet a gazdasszony kigyomlál és a 
tüzbe vet, hogy megemésztessék és amelyet 
a sikulosok a tilalomnak helyein vesznek és 
málélisztbe kevernek, hogy azokon rókákat 
és rókafiakat fogjanak — bőrüket vevőn — 
nevezvén pedig „zászpa“ rókafogó méregnek 
ama kevertet.

Monda a burjánok és tűzoltók centuriója 
a haragra gerjedt, nagy szóval kiabálóknak: 
Úgy van 1 Nem az örökéletnek Kolumbus to
jása ez, melyről a nagy próféta szól vala. 
Bizony mondom néktek, ebszöllő ez, mely
ből én patkányoknak eledelt készítek, hogy 
ne sokasodjanak és ne szaporodjanak a 
városban azok. De mondom azt is: mivel 
a regáti kufárok büdös burján, gyilkos bü
rök, madragóra magvakat árulnak a jó vete- 
ménymagvak helyett, ennek utánna én is on
nan fogom a méregpalántákat felszaporitani 
gyógy-burjános mezőimen. Ti pedig, ha élni 
és enni akartok: ne sovénkedjetek ott is, 
ahol bolonditó maszlaggal és méreggel akar
ják megtölteni beleiteket!

És az elüljárók elmenének nagy szomor- 
kodva, mert igen-igen nagy sovének valá- 
nak még a magvak vásárlásában is. gf.

Szerkesztő úr!
forr a vérem,

Kezem ökölbe szorul,
Nem csoda, hogyha az Ég is 
Haragosan beborul.
Agyam majd, hogy szétrepeszti 
Bubánatos menhelyét,
Úgy szeretnék fájón, érzőn
Csapni jobbra-balra szét.
Nincs itt helye a mókának,
Ki vele a porondra,
A salakot le kell rázni,
El vele a pokolba 1
— Hej 1 te Ember, kultur Ember: 
Érző, vérző, küzdő Lény,
Ébredj végre, hiszen nem vagy 
Csuszó-mászó e Tekén.
Alig múlik rövid idő,
Alig egy-két hét csupán,
És olvassuk, boszankodva:
— Meghalt Bicsérdi kosztján.
— Ej, azt a nemjóját neki 1
Hailod-e te Bicsérdi!
Eisler, Kőnig és a többi, 
Életét számon kéri.
Bődült, őrült a te tanod,
Hogy a fajtád vesszen ki 1
Kisérjen az átkom végig,
S még a föld is vessen ki I
— Ébredjetek, bicsérdisták
Pisták, Páiok, Péterek,
Higyjétek el, hogy nem ölnek
A jól megfőtt ételek.
Hej, hogyha most úgy tehetném,
Ahogy szivem diktálja,
Az „Apostol“ három hétig
Csak nyerseket zabálna.
Ez lenne a legszigorúbb, 
Legsúlyosabb büntetés,
Mert meggyónná, hogy mégis csak 
Legjobb a sülthus evés.

Vékony Náci.

NAPI HÍREK.
— A Kún-kollegium képe és a törté

neti hűség. A Vlaicu líceum idei végzett 
növendékeinek baráti csoportképe látható az 
Inisca-féle divatüzlet kirakatában. Az Ízlése
sen egybeállitott táblóhoz van azonban egy 
kis hozzászólni valónk. Nem tudjuk ugyanis, 
miféle nexusok fűzik a növendékeket az uj 
kollégium épületéhez, mert a csoportkép jobb 
sarkában az uj épület festői képe helyettesíti 
a líceum által elrequirált és tényleg használt 
ó-kollégium képét. Hát az uj épületben vé
geztek az ifjak, vagy tán az is a liceum in- 
gerenciája alá tartozik? Ugy-e: nemi Hát 
miért ékeskedik mégis ott, a tablón, pompá
zatosán a gyönyörű épület ? Vagy talán a jövő 
áhított reménysége és álmai vannak ott vele 
kiszimbolizálva ? Meglehet — de akkor a kép 
a jövendőért a történeti valót hamisitja meg, 
mert Badó bácsi privát lakásáért még nem 
mondható román líceumnak az uj kollégium, 
ahol a maturándusok végeztek volna. Tulaj
donképpen a líceumnak kötelessége lett volna 
a román feliratot is levakartatni az ormozat- 
ról, s ha már elnéztük e mulasztást, azt szó 
nélkül még sem hagyhatjuk, hogy meg ne 
jegyezzük, miszerint illetéktelenül parádéznak 
vele, mert ott bizony az ifjak az idén nem 
végeztek. Hogy mi lesz vele később ? — azt 
nem tudjuk, de a jelenre mégis idézheijük 
Aesopus meséjét: et iám pennas sustuiit et 
se decoravit 1

— Groza Péter kilépett a néppártból. 
Az „Adeverul“ jelentése szerint Groza Péter 
volt tárcanélküli miniszter kilépett a néppárt
ból és beiratkozott a Iorga-íéle nemzeti de-
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mokrafa pártba. Különös, ha meglépesedett 
miniszterek bukás után hagyják ott pártju
kat, hol míg hatalmon voltak, olyan jól érez
ték magukat. Hiába, mégis csak az a rendel
tetése az úri tornyokon csikorgó szélkakas
nak, hogy forogjon-forogjon, ha fujdogálnak 
a szelek I

— A szászvárosi Magyar Párt elnökét 
5000 leura büntették. Sebestyén Árpád ex- 
járásbirót, a szászvárosi Magyar Tagozat nép
szerű elnökét 5000 leura büntették, mert a 
népszámláló céduláját magyarul töltötte ki. 
Az esetet a nagy román lapok szerfölött ki
élezték és nem átallották dr. Vlad Aurélt is 
megtámadni, mivel Sebestyén a Vlad féle 
ügyvédi irodát vezeti. Mondanunk sem keli, 
a derék tagozati elnök a büntetést meg
fellebbezte.

—- Meghívó. A ref. Kun-kollégium elemi 
iskolájának a f. tanévi vizsgáira és évzáró 
ünnepélyére az igen tisztelt szülőket és isko
lánk iránt jóindulatú érdeklődőket szeretettel 
meghívjuk. Vizsgarend: 1927. jun. 23 d. e. 
9 órai kezdettel az 1., 11 ik osztály, jun. 24-én 
III, IV és V-ik osztály, junius 25-én a VI, 
Vll és VlII-ik osztályok vizsgái a díszterem
ben, 27-én d. e. 9 órától a Vll-ik osztály 
absolváló, Írásbeli és szóbeli vizsgája a kis- 
kollegium VI—VlII-ik oszt, tantermében. 
Évzáró ünnepély jun. 29-én d. u. 3 órától 
a nagykollegium I ső emeletének északi ré
szén levő rajteremben. Az évzáró ünnepély 
műsora a kötelező évvégi jelentés után: 1. 
Prolog. Elmondja Vitéz Ida VI. o. t., 2. Az 
élet iskolája c. szindarab. Játszák: Kardos 
Aranka Vili. o. t., Ginsel Jolánka VII. o. t., 
Benkő Irénke Vili. o. t., Szőts Olga Vll. o. 
t., Fodor Juliska, Guti Mária, Balogh Róza, 
Gődry Kálmán Vll. o. tanulók., Tóth Rózsi, 
Németh Ida VI. o. és Pénzes Manci, Izsák 
Irénke I. o. tanulók. 3. Énekelnek a III—Vili, 
o. lányok. 4: Monolog. Elmondja lilyés Ká
roly VI. o. t. 5. Táncolnak Szőts Olga, Kiss 
Róza. Ginsel Jolánka, Bodoki Juliska, Fehér 
Ibolyka és Benkő Irénke. 6. Suszterinas c. 
szindarab. Játszák: Fehér Ibolya, Bodoki Ju
liska, Imre Irén Vll. o. t., Kiss Róza VI. o. 
t., Fülöp Andor Vll. o. t. 7. Szaval Ginsel 
Jolánka Vll. o. t. 8. Énekelnek a III.—Vili, 
o. lányok. 9. Monolog. Elmondja Kardos 
Aranka Vili. o. t. 10. Jutalmak kiosztása. 
Szünetek alatt a függöny előtt verset mon
danak Kiss Irén, Ridval Olga IV. o. t. és 
Gaál Ilonka V. o. t. Tetszés szerinti adomá
nyokat az ünnepély költségeinek fedezésére 
és szorgalmas tanítványaink jutalmazására 
köszönettel fogadunk. Tantestület.

— Szent Ferenc hétszázéves jubileuma, 
a szászvárosi templomban a buzgó hivek 
részvételével folyt le e hó 11, 12 és 13-án. 
Az egész világ által csódált és ünnepelt szen
tet Szilágyi M. Dózsa ur oly élénk szinekel 
ecsetelte, hogy még a legkényesebb igények 
is kielégülhettek. Akik első előadását meg
hallgatták s Istentől nyert értelmkükkel bele
kapcsolódtak a neves szónok gondolatvilágába 
nem kívánkoztak ki a világ zajos ünnepé
lyeire. mert hiszen a természet szépségei
ért annyira rajongó Szentet lépésrő-lépésre 
követték s belemerültek isten imádásába. A 
„Nap hymnussza“ az ő lelkűket is feltüzelte, 
hogy nagyobb hévvel keressék az Istent s 
megtalálván oly hódolattal imádják, mint a 
szent szegénység alázatos jegyese. A szent 
beszédek kitartó hallgatói közül sokan végez
ték el szent gyónásukat és áldozásukat. 12-én 
d. u. 6 órakor a VI. népszövetségi kultur- 
estély szintén Szent Ferenc kultuszát szolgálta. 
A megnyitót Neurohr Olga urleány ének
számai képezték Sadner Alice és Vigh Imre 
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zenekisérete mellett, majd a központi vezér
igazgató ur méltatta Szent Ferencet, s fejtette 
ki a reneszánszot megindító hatását főképen 
a festészet terén. Utána Vigh Imnre ur lépett 
a pódiumra s a tőle megszokott rutinnal 
hegedült Sandner Alice urleány preciz kísé
rete mellett. 3-ik számként Dr. Sváby elnök 
ur Szent Ferencről egy rövid kedves tanul
mányt olvasott fel ismételten beigazolván 
sokoldalú önművelésre való képességét. Az 
élőképekhez Szent Ferenc a madarakkal és 
Szent Ferenc a hegedülő angyallal, mit Jell- 
mann Margit és Táborszky Alfréd alakitottak, 
teljes átérzéssel, Zirnstein Adél urleány sza- 
vdlta a magyarázó költeményt. Fáradságának, 
odaadó ügybuzgalmának őszinte taps volt a 
jutalma. A nivos estély garanciát nyújt arra, 
hogy a továbbiak is' kielégitik a kultúrára 
törekvő publikumot.

— Csereberélik a rendőrkapitányokat, 
tollálják a szolgabirákat. Szent Kleófás, 
minő vánodorló karaván az országban min
denütt. A beigért tiszta választások érdekében 
történik most mindenféle ingás, földindulás. 
Persze-persze, a liberális recipe szerint a 
kasztitás legelső követelménye a nagytaka
rítás. Főispánok mennek, lábuk talpán nagy 
uti-lapik lágyítják a futás sajgó daganatait. De 
nemcsak a nagy Mogulok mozognak, mint 
a négy nyüst, hanem ireg-forog az egész 
közigazgatási gépezet akárcsak a pereszlen. 
Az csak természetes, hogy a nagy mozgás
ban a mi vármegyénk vezet. A dévai rendőr
kapitányt, Onijiut a belügyminiszter áthe
lyezte Sloboziára egy kis Dunamenti kikötőbe, 
s a helyére megint visszahelyezte a liberális 
árnyalatú Giorgescu volt dévai rendőrkapi
tányt. A szolgabirói karban egyszerre hét 
áthelyezés történt. Kit más járásba tolláltak, 
kit egyenesen a regátba röpítettek. Ugylátszik 
valami kezd büzleni Romániában — a „tisz
taság“ előtt 1

— Három milliárd lej törvénytelen 
felosztásával vádolják a bukott kormányt. 
Az összes lapok részletesen foglalkoznak az 
Averescu-kormány utolsó napjaiban történt 
3 milliárd felosztásával. Az Adeverul szerint 
a kormány junius 1-én már megbukott, mégis 
5-én minisztertanácsi naplóval 3 milliárd lejt 
osztott fel és 6-án ezt az összeget ki is fizet
ték. A lap értesülése szerint több volt mi
niszter és államtikár személyesen vette fel a 
kiutalt összegeket. A lap követeli, hogy a 
miniszteri felelőségről szóló törvény alapján 
a jövő parlament első feladata legyen szigorú 
vizsgálat indítása ebben az ügyben. Abból a 
3 milliárd lejből, amit az Averescu-kormány 
távozásakor szétosztott, Goldis volt kultusz
miniszter „reszortcélokra“ a követkeyő össze
geket utalta ki: Goldis miniszternek (nem 
lehet tudni mily cimen) egy és félmillió lej, 
Îndreptarea 455 ezer lej, Cassa vremei 300 
ezer lej, Ținuta românească 500 eze lej, Astra 
100 ezer lej, Lúgos c. lap (ilyen c. lap nem 
is létezik) 300 ezer lej és még egész sorát 
a kisebb összegeknek. Popovici pénzügymi
niszter letiltotta fizetéséket. Kissé későn, mert 
Goldis például a személyére szóló másfél
milliós állami támogatást már felvette. Ezért 
kellet az adókat végtelenségig fokozni.

— Kun Bélán kitört a paralizis, elme
gyógyintézetbe helyezték el. Bécsből ér
kező magánjelentések szerint Kun Béla volt 
magyarországi népbiztoson paralizis tört ki 
és ezért zárt intézetbe kellett elhelyezni. 
Szovjetoroszországban az esetet titotban tart
ják, de az oroszországi kommunistákkal össze
köttetésben álló bécsi emigránsok úgy tudják, 
hogy ez a hir megfelel a valóságnak. Euró
pába már többször elérkezett annak a hire, 

hogy Kun Béla elmebeteg és ilyenkor mindig 
olyan értelmű cáfolat érkezett Moszkvából, 
hogy Kun Bélát fontos misszióval Dél-orosz- 
országba, vagy Szibériába küldték ki. Ezek
ről a kiküldetésekről később semmi újabb 
jelentést nem lehetett hallani és Kun Béla 
legutóbb a nyilvánosság előtt úgy viselkedett, 
hogy meg kellett vizsgálni. Amikor betegsé
gét megállapították, elmegyógyintézetbe he
lyezték el.

— Megürült mind a két kéményseprői 
állás. Mint jeleztük, Gyenge Mihály Il-ik 
kerületi kéményseprő leköszönt állásáról s az 
elhalt Láng I. kerületi kéményseprőmester 
állása is megürült, mert özvegye nem örö
kölheti personál jogon volt férje állását. Mind
két állás pályázat utján rövid időn belül be 
fog töltetni.

— A régi Magyarország háborús vesz
teségeiről statisztika jelent meg. E sze
rint a világháborúban 380774 embere halt 
meg, 743743 megsebesült, 399535 eltűnt és 
613808 hadifogságba került. Ezekből aztán 
kiszámították, hogy a régi Magyarország 
minden ezer lakósára 18 halott esik, azaz 
minden ötödik katona elesett.

— A manutáncia részére uj raktárhelyi
séget építtet a város. E hó 16-án volt a 
manutáncia részére szükséges raktárhelyiség 
építésének nyilvános árlejtése. A város ez 
építkezésre 279983 Leu 84 báni összeget 
irányzott elő. Sok, nagyon sok 1 Úgy látszik 
az utak kikövezése és más sürgős közjavi- 
tások elmaradnak megint — ad graecas ca- 
lendas.

— Elitélték a dévai kettős rablógyil- 
kosság tetteseit. A bestiálitással végrehaj
tott dévai kettős rablógyilkosság tetteseit, 
miután a magyar kormány átszolgáltatta az 
odamenekült rablógyilkost, Andrika Pompilut, 
a román igazságszolgáltatásnak, a multhéten 
lezajlott bűnügyi tárgyaláson, elitálte a dévai 
esküdszék. Andrica Pompiliu beismerő vallo
mása után kapott 15 évet a többi gyilkosok, 
illetve felbujtók: Cunea Valér, Pilcz Ilona, 
Schneider Irén egyenkint 10 évi fegyházra 
Ítéltettek el.

— Fürdőrend. A B i r 11 e r-féle kádfürdő 
szombatonként még nyitva van.

— Ha őszül a haja, használja az Erős
féle Carborin-hajregulátort, mely rövid hasz
nálat után a haj eredeti színét visszaadja. 
Nem festék I Kapható: E r ő s A. gyógyszer
tárában, Déván. 39 2—

— Tengeren úszó református templom. 
A napokban szentelték fel Amszterdámban a 
hollandi kálvinisták első kórház-templom 
halászhajóját, mely azonnal el is hagyta az 
amszterdámi kikötőt és kifutott az északi 
tengerre, hogy a heringhalász holland halász
bárkák között orvosi és egyházi szolgálatot 
teljesitsen. A belmissziói tevékenységekben 
felülmúlhatatlan kálvinista egyház „De Hoop“ 
vagyis „Remény“ névre keresztelte a világ 
első kórháztemplom hajóját, mely úgy van 
megépítve, hogy hónapokon át kint fog cir
kálni a nyilt tengeren, akár egy hadihajó és 
vasárnapokon istentiszteletet fognak tartani 
benne és az uriszentvacsorát fogják a hiveknek 
kiszolgáltatni, mig a kórháztermekben rögtöni 
segélyt nyújt a hajó a holland halászoknak. 
Egy-egy halászbárka ugyanis több hétig oda 
van a heringekért s csak ilyen hónapokig 
tartó halászat után tér vissza a kikötőbe. Bi
zony hihetetlen eredményeket tudott már ed
dig is felmutatni a tiszta kálvinista és bibliás 
Hollandia — de ez előtt a református csoda 
előtt, — mi, a fekete vizek örvényein hányatott 
romániai magyarok, mélységes tisztelettel és 
hódolattal meghajtuk fejeinket. A „De Hoop“ 
orvosparancsnoka a haarlemi dr. C. van As-
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peren, ki hollandus szokás szerint nemcsak 
az orvosi fakultást, de a theologiát is elvé
gezte. Az úszó templom lelkésze a bourtongei 
Wegeling prédikátor.

„ERZSÉBET“-MOZI
A KONVIKTUSBAN.

Alapítva 1911-ben. lg. váll. Neuvírth György.
AE ROZON

SPORT.
92. gy. e. - Fehérvári tüzérség 1:0 (0:0)

F. hó 12-én, vasárnap d. u. 5 órakor a 
kaszárnya melletti uj sporttelepen mérték 
össze erejüket a fehérvári tüzérek a helybeli 
92. gyalogezred csapatával.

A mérkőzés elején erősnek bizonyult, az 
első félidőben Fehérvár állandó fölényben 
volt, habár csatáruk de főleg a half és hát
védek sokat mentettek.

A második félidő 15-ik percében Pozsonyi 
beadásából a labdát Fullea góllá érvényesíti. 
Heves küzdelem után a match végett ért.

92. gy. e. - C. S. O. Ifjúsági 7:1 (4:1)
13-án, hétfőn, a helybeli ifjúság egyes 

emberei nehezen állták meg helyüket, e mér
kőzés heves játékát.

Tréning nélkül állt ki a C. O. S. mely ■ 
már előre jelentette a súlyos vereséget.

Az első félidő lanyha játék az ifjúsági já
tékosok részéről. A half- és hátvédek tartották 
magukat, de a csatársor nagyon gyenge le
futásokat végzett.

A gólokat az ezred részéről Fulea 3, Sajó
2, Dankó 1, Volosi 1 rúgták. A C. S. O. 
vigaszgolját Ábrahám 1. rúgta. Biro: Szöllősy.

Á M.

Ma vasárnap, f. év junius hó 19-én 
délután 430 és este 830 órakor:

A titokzatos

SMARAGD
(Welle IOOO)

Érdekfeszitő detektív és kalandor 
szerelmi dráma a rádió titkaiból. 

Főszerepben: 
Hárry Hill, Verebes Ernő, 

Marga Lindt.

a legjobb légyfogó, 
nagyban és kicsinyben kapható a 
„Szászvárosi Könyvnyomda R.-t.M 
könyv- és papirkereskedésében.

Valódi „j(atschelí“-féle 

„Eternit”-pala 
a jelenkor legjobb tető

fedő anyaga, ▼▼▼ 29 5-12

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.

Vettük és im le is közöljük az alábbi le
velet :

„Lojalitásunkat a város vezetőségével szem
ben most utólag bizonyítjuk be, midőn a vá
rosunkban s annak Főterén nyavalygott Cir
kusz sátorfáit összeszedve, ő maga is, de mi 
piacon lakók is kellemetlen emlékekkel zár
juk a hetet azzal, hogy csak utólag említjük 
meg a dolgot.

Megadással türtük azt, hogy hat napon ke
resztül a Cirkusz symphonikus zenekara ideg
rendszerünket tönkre tette, mint ahogy meg
adással tűrtünk minden bölcs intézkedést 
vagy nem intézkedést, amit városunk nagyjai 
jónak látnak.

Mi, piacon lakók, mégis okulva a múlta
kon, szerényen azon kérést terjesztjük a vá
ros intéző köreihez, — ezt talán szabad lesz 
kérni, — ha netalán megint egy cirkusz vagy 
ringlispiel, vagy szerencsekerék-bódé vetődne 
városunkba, azokat a már ezer esztendeje 
erre legalkalmasabb helyre, a Szénatérre ula- 
sitsa, mert mégis csak sok egy kicsit nap
nap után éjjeli 12 óráig gyönyörködni a fog- 
huzó kereplő vagy bömbölő symphoniákban.

Oly keveset kérünk, Istenem, oly szerények 
lettünk, hogy reméljük a tanács vagy a rend
őrség, vagy akinek hatáskörébe tartozik, szí
vesen hoz áldozatot, s ez egyszer kedvünkbe 
is fog járni, amiért mi bizonnyal hálásak is 
leszünk.“ Fó.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik pótolhatatlan családfőnk 

Kőnig Albert elhunyta feletti bánatunkat 
részvétükkel mogosztani, megjelenésükkel 
enyhiteni szívesek voltak, külön a ref. dalár
dának, szaktársaknak, ipartestületnek őszinte 
köszönetét mondunk.

A gyászoló család.

Szerkesztői üzenetek.
Dr. T. A. Kudzsir. Előfizetése junius végén 

jár le.

□

Gépleány azonnali belépéssel 
felvétetik lapunk könyv
nyomdájában.
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Dörner Richard
divatkereskedése a Szövődéhez

Szászváros, Kispiactér.

Van szerencsém a n. é. kö
zönség szives figyelmét fel
hívni, hogy dúsan felszerelt 
raktáromon bámulatos olcsó 

vászon-áru
készletem van.
Ezenkívül mélyen leszállított 
árban ajánlok legjobb minő
ségű oxford, zephir, karton, 
delaine, crepon és szövött 
árut, a legkényesebb igénye
ket is kielégitő 

férfi-ruha szilieteket
Legolcsóbb bevásárlási forrás
szabó-kellékekben.
Vételkötelezettség nélkül aján
lom raktárom megtekintését. 
Kiváló tisztelettel: 34 3—3Dörner Richard
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Kapható :
Grossmann TcstVéreK 

• cégnél, PETROÇENI.

r ■

: v 223BS

E «

•<M 
•í

*

CORDATIC“
Nagyrománia 

legmodernebb és legnagyobb 

vuloanizáló 
üzeme 

Orá$tie, Főtér 3 szám.

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

] Hz üzem napi képessége 50 köpeny.
1 Pontos és gyors kiszolgálás! 
j 22 8—10

A legjobb, a legzamatosabb sör a

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

Jchuleri frigyes szeszgyár Rt.-nál OHA^TIE.
A Schuleri Frigyes szeszgyár Rt. ajánlja 

elsőrangú likör-különlegességeit, továbbá mindenféle pálinka-, rum- és borpárlatait, 
úgyszintén a kiváló zamatu kűküllőmenti fajborait hordákban és palackokban.

A Tordai Sörgyár Részvénytársaság söreinek

a híres „LUX” sörnek
is főnagyraktára. 12-is

Nyomatott a „Szászvárosi könyvnyomda Részvénytársaság“ gyorssá]tóján.
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