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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: „Szászváros! Könyvnyomda Rt.“

Megjelenik minden vasárnap.
Mindennemű pénzküldemények a „Szászvárosi Könyv

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

Lemaradtunk.
Valami végzetes átok súlya neheze

dik városunk gazdasági életére s ezzel 
együtt városunk fejlődési lehetőségeire, 
haladására. A stagnálásnak olyan szo
morú és sivár képe tárul szemeink elé 
minden téren, hogy e tekintetben Szász
város egész Erdélyben példanélküli, 
mert ipari és kereskedelmi élete gyor
sított ráklépésben és rákvonalban halad 
visszafelé arra a színvonalra, hol ezelőtt 
40—50 évvel állott. Nincs mit szépí
teni a letagadhatlan valót: Szászváros 
lemaradt az utóbbi két évtized gazda
sági versenyében s nem lévén tartalék 
energia forrása: a nyomasztó jelen 
gazdasági válsága végleg beágyazta a 
visszafelé haladás útját, mely hogy hol 
fog megállani a lejtőn-esés törvényei 
szerint, az csak akkor lesz nyilván
valóvá, ha 5—10 éven belül kiépül 
Kudzsir a maga hatalmas ipari tele
peivel, duzzadó gazdasági és kereske
delmi életének a jövőben beláthatlan 
fejlődési lehetőségeivel.

Az a páratlan konzervatív városfej
lesztési csigavérüség, ami az utóbbi 
évtizedeknek a legspecifikusabb szász
városi jellegzetessége volt, ma már el
érkezett a pusztulásnak ahoz az etáp- 
jához, amit — a szomorú vegetálás 
mellett — a legkétségbeejtőbb gazda
sági romlás, teljes ipari pangás és a 
kereskedelmi bizonytalanság jellemez. 
Kétségkívül elmondhatjuk, hogy a jelen
ben a régi, csendes, szolid tempót sem 
bírjuk már s fel kell adnunk nemso
kára — ha valami császárvágást nem 
alkalmazunk — azt a jelentős szere
pünket, melyet e kis város ezelőtt 3—4 
évtizeddel betöltött hírneves kézmű
iparával és szolid kereskedelmi piacá
val Hunyadmegyében. Az igaz, hogy 
Erdélyben a rohamos ipari fellendü
lésnek és a kapitálista tőke gazdago
dásnak s az ezzel együtt járó techni
kai átalakulásnak grandiózus méreteit 
a legszembetűnőbben épen vármegyénk 
nyújtotta az utóbbi 30—40 év alatt a 
maga gazdag szénbánya, aranybánya 
és vasoívasztó telepeivel s ez a tény 
magával hozta azt is, hogy az ipari 
és gazdasági élet súlypontja e helyekre 
tevődött átal, de mégis ez ipari gravi- 
tálódás sem lehetett oka annak, hogy 
mi a gazdasági versenyben végzetesen 
lemaradtunk, mert Szászvárosnak olyan 

kedvező földrajzi fekvése van, hogy 
egy aránylag meglehetős módos és 
nagykiterjedésü vidéknek központja ma 
is és ezt a gazdag vidéket minden 
szükségletével módjában állott és állana 
még ma is városunknak kielégíteni, 
ellátni a maga kézműiparával és ke
reskedelmével.

Az előrelátás teljes hiánya épen ezért 
menthetetlen és indokolatlan, mert min
den gazdasági eltolódás mellett is a 
természeti adottságok nem lettek volna 
eltollálhatók, ha az ipari haladás kö
vetelményeivel városunk konzervatív 
vezetősége csak egy kicsit is számot 
vetett volna.

Nemrégiben alkalmunk volt Szász
sebes élénk ipari és kereskedelmi éle
tét megszemlélni, melyet a jelen nyo
masztó gazdasági élet sem tudott tönkre
tenni. Az ellenállási és utánpótlási ké
pesség oka egyszerűen az, hogy Szász
sebes olyan villanyfejlesztő energia for
rással rendelkezik, hogy — nappali 
áramot is képes lévén állandóan és 
zavartalanul szolgáltatni, — a kézmű
ipar is villanyerőre rendezkedett be. 
Pedig Szászsebes nem volt sem gaz
dagabb város, mint Szászváros, sem 
kedvezőbb földrajzi helyzete nem volt, 
mint városunknak. Okosan és előre
látóan kihasznált vizi energia forrása 
meg épen kisebb és kedvezőtlenebb, 
mint Szászváros kihasználatlan vizi 
energia forrása. De voltak előrelátó és 
számitó városvezetői és nem bóbiskol
tak örök álmosan a városatyák a tét
lenség henye-párnáin, hanem megér
tették, hogy a villamosság századában 
haladni csak úgy lehet, ha lépést tar
tunk a fejlődő gazdasági élet igényei
vel és követelményeivel.

A régi Magyarországon csak két vá
ros nem ismerte a községi pótadót: 
Szászváros és a dunántúli Sárbogárd. 
A város tagadhatatlanul gazdag volt, 
de már arra nem volt képes, hogy 
gazdagságát értékesitse is a jövőre. 
És most ott állunk, hogy ipara telje
sen pang s kereskedelme súlyos vál
sággal küzködik. Híres bőripara leron
gyolódott, kocsigyártó és kerekes ipara: 
a múltak emléke, messze hires szűcs 
és ruhakészitő ipara teljesen vegetál, 
rézműves ipara meg tökéletesen meg
bénult. A foszlás és pusztulás tünete 
mindenütt. A város a maga külsejében 
sem fejlődik és stagnál minden olyan 

szomorúan, hogy az egyenesen kétség
beejtő. Itt tenni kell valamit, mert ha 
tovább bóbiskolunk, Szászváros is eljut 
oda, ahová eljutottak Kolozs, Szék, 
Felvinc egykori rendezett tanácsú vá
rosok, melyek ma tudvalevőleg csak 
nagyközségek.

Van a városnak gyönyörű értékes 
erdeje. Ezt az immobil tőkét tegye mo
billá a város. Vagy adja el, vagy ve
gyen reá olyan kölcsönt, hogy a kor 
követelményeinek megfelelően építhesse 
ki a vizierő felhasználásával villanyfej
lesztő telepét. A dévai villanyszolgál- 
tatás megint csak fél megoldás és a 
pusztulás mesterséges feltartóztatása, 
de nem maga a baj kiküszöbölése.

Ha a vizierő teljesen ki lesz hasz
nálva, az omladozó gyárak kéményei 
megint füstölögni fognak, sőt újak lé
tesülhetnek, mert a faipari vállalatok
hoz praedisponált fekvése van váro
sunknak.

A kisipar fejlesztése és megvédése 
körüli teendőkről a jövő számunkban 
fogunk beszámolni, mert e téren is 
alapos és átgondolt tervszerűséggel kell 
eljárnia városi vezetőségünknek, ha újra 
akarja éleszteni haladó hírnevünket és 
versenyképességünket. gf.

Rácz Lajos
50 éves nyomdászjubileuma.

Lélekemelő jubileumi ünnepély folyt le f. 
hó 14-én vasárnap a dévai népkerti vigadó 
helyiségében. A Hirsch-nyomda gépmestere : 
Rácz Lajos ünnepelte nyomdászságának 
50-ik évfordulóját. 1877. augusztus havában 
állott a nyomdagépek mellé s azóta folyton, 
friss egészségben — kevés megszakítással 
egy és ugyanazon cégnél — ma is működik.

Délelőtt 10 órakor diszüléssel kezdődött az 
ünnepély, melyen résztvettek körülbelül szá
zan, kiknek zöme a dévai kerület nyomdá
szaiból került ki. Oprifa O. elnök rövid meg
nyitó beszéde után Hegedűs Pé r emelkedett 
szólásra, ki ismertette ezen 50 év rövid tör
ténetét s azután felolvasta a beérkezett üd
vözlő táviratokat és leveleket a következőktől: 
Romániai Grafikai Munkások Szövetsége Ko
lozsvár, Lányi I. Arad, nagyszebeni és nagy
váradi nyomdászkerület, Suciu G. és Ciontea 
J. Szászváros, Spitzer 1. Lupény, Breitenberg 
Antalné Gyulafehérvár, Serestély Béla Piski, 
JancsóJ. és családja Kolozsvár, Ritter Sándor 
Gyulafehérvár, Szalánszky Aladár Budapest,

Állíttatott 
1812-ben.

▼▼
▼

< r-j z*\ r | / \ f üveg-, porcéilán-kereske-
f Z ill |(| Y d^se üvegezési vállalata
ZJ 1 J 1_J X_7 JL >»Orá$tie-Szászváros«4

11 7-

Ajánlja dúsan felszerelt 
raktárát üveg-, porcellán-, 
képkeret-, tükör-, villany- 
lámpa- és díszműárukban!
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Szabó.Imre Székesfehérvár, petrozsényi nyom
dászcsoport stb. Természetes, hogy a felol
vasott minden egyes táviratra zugó éljenzés 
volt a felelet, mely az ünnepeltet könnyekig 
meghatotta.

Most következett az ajándéktárgyak átadása. 
Elsőnek Oprija O. ügyes beszéd kíséretében 
a dévai nyomdai munkásság ajándékát: egy 
gyönyörű dohány-tárcát és cigaretta-szipkát 
— az ünnepelt monogrammjának és az év 
jelentőségének bevésésével — adott át.

Hegedűs Péter felolvassa Dr. Hollós leve
lét, melyben sok szerencsekivánatai mellett 
értesíti Rácz Lajost, hogy a múltra való visz- 
szaemlékezésül ezen alkalomból egy rend 
férfiruha-szövetet az összes hozzávalóval fel
szerelve ajándékoz neki, nemkülömben Spitzer 
Ignác volt dévai nyomdász, jelenleg lupényi 
divatkereskedő levelét, ki teljes két garnitúra 
alsó fehérneműt küldött neki ajándékba.

Oprija 0. felolvassa a kereskedelmi és ipar
kamara értesítését, amelyben ezen 50 éves 
jubileum alkalmából Rácz Lajosnak ajándék
képpen 3000 leüt utalványoz ki. Úgyszintén 
a Romániai Grafikai Munkások Szövetsége 
Kolozsvárról 2000 leüt.

Mindenek fölött azonban a legmeghatóbb 
volt Rácz Lajos gépmester főnökének, Hollós 
Antal nyomdatulajdonos urnák gazdag aján
déka, ki Rácz érdemeit méltatva, a munkás 
és munkaadó közti legbensőbb egyetértést 
hangsúlyozva, 10.000 leu készpénzt és egy 
gyönyörű „Omega“ férfi aranyórát aranylánc
cal (16.000 leu értékben) adott át, melynek 
külső fedelén a monogramm, belső részén 
pedig a jubileumi évszám s a tárgy jelentő
sége volt bevésve.

Ezután dr.Leitner Mihály dévai ügyvéd emel
kedett szólásra, ki a hirlapirók nevében magas 
szárnyalásu beszédben méltatta ezen 50 év je
lentőségét s legnagyobb megütközését fejezve 
ki azért, hogy egy ilyen ünnepről — mely a be
csületes munka és munkás ünnepe —a hatóság 
nem vesz tudomást, hogy azon hivatalosan 
képviseltesse magát.

Laufer Vilmos nyomdatulajdonos a munkás 
és munkaadó, mint munkástársak közti fel
tétlen egyetértést hangsúlyozva, az ünnepelt 
érdemeit méltatva, örömteljes szívvel vesz 
részt ezen lisztes munkásjubileumon.

Bubárnik gépmester a gyulafehérvári nyom
dai munkások nevében üdvözli a veterán 
szaktársat, majd

Mailász József muzeum-igazgató talpraesett, 
humorral fűszerezett felköszöntője után

Rácz Lajos könnyes szemekkel, meghatot- 
tan mondott köszönetét az őt elhalmozott sok 
jókívánságokért és ajándéktárgyakért.

A felköszöntők sorában egy érdekes jele
net is volt. Triznyai Erna szászvárosi fiatal 
leány odalépett az ünnepelt mellé s egy rövid, 
de velős beszéd kíséretében kijelentette, hogy 
mégis csak ő hozta a legszebb ajándékot. 
Persze, a nagyszámú ünneplő közönség kí
váncsian várta, vájjon mi lehet az, amikor 
egy nagy csattanást hallva látja, hogy egy 
hatalmas puszit nyom Rácz bátyánk ajkára. 
A jelenvolt publikum e nem várt jelenetre 
nagy hahotában tört ki, a fiatalabb generáció 
azonban nyomban kijelentette, hogy e pilla
natban ők is szerették volna az ötven évet 
jubilálni.

Az idő délután fél 2 óra felé járt már, 
mire a diszülésnek vége lett, mely után meg
történt a csoportkép felvétel, melyen az ösz- 
szes megjelent nyomdászok az ünnepelttel 
együtt lefényképeztettek, s csak most kezdő
dött meg a poharazás, amelynél jó példával 
járt elől Laufer Vilmos nyomdatulajdonos és 
Mailász József muzeum-igazgató, akik azt 

egy hordó sör megrendelésével kezdték meg, 
és Hollós Antal nyomdatulajdonos, ki egy 
másik hordó megrendelésével fejezte be.

Az ünneplők között megjelent Berger Ed- 
vard amerikai nyomdász és Sellei vendéglős 
az összes jelenlévőket saját vendégeikként 
délután 6 órai uzsonnára a Sellei-féle ven
déglőbe hivták meg s ott szintén megjelent 
mintegy 30 nyomdász és vendég, hol este 
9 óráig vig társalgás közt az uzsonnát be
fejezve, vacsorára átrándult a társaság a szom
szédos „Kaszinó“ vendéglőbe, hol éjféli 1 óra 
tájt fejezte be a lelkes és feledhetetlen mun
kás-ünnepélyt.

Mi, akiknek módunkban volt Rácz Lajos 
kollégánk 25 éves nyomdászjubileumán is 
résztvenni, — mely alkalommal az akkori 
kormány részéről is elismerésben részesült, 
amennyiben díszoklevelet és két darab száz 
koronás aranyat kapott, — örömteljes szívvel 
Istennek hálát adva rebegünk imát, hogy 50 
éves jubileumán is ott lehettünk s kivánjuk, 
hogy az Ég tartsa meg őt még sokáig nekünk, 
családjának és a nyomdaiparnak I

Orosházi.

Harangszentelés.
„Az én házam imádság házának hivatik“ 

olvasható az ó-sebeshelyi róm. kath. kis tem
plom bejárata fölött. Mély vallásos meggyő
ződés választotta jelmondatul e sorokat, mint
egy figyelmeztetőül az érkezőnek, hogy min
den világi gondolatot, bűnt, kishitűséget ves
sen ki leikéből s tisztult szívvel igyekezzék 
átlépni ezen Isten és „imádság házának“ kü
szöbét.

Talán a környezet: a kis völgyet körül
ölelő vadregényes sziklabérceken büszkén da
coló fenyők, a szelíden rezgő nyárfalombok 
suttogása, talán a gyorsan tovaszaladó kis 
patak csörgedezése, talán a templomot védő- 
leg beárnyékoló halk, komolyszavu diófák 
suttogása ébresztik fel azt a néma áhítatot, 
mely teljesen betölti lelkünket s imára kul
csolja kezeinket.

Ezen kis templomba nem azért megyünk, 
hogy az emberi lángész és művészet alkotá
saiban gyönyörködjünk, hanem hogy a ter
mészet csodáit bámulva, Isten közellétét, se
gítségét és a hit összekapcsoló erejét érez
zük. Mert csak ezen nagy erő teszi lehetővé 
az egyház és a kis templom fenntartását, sőt 
fejlesztését.

Nagy örömünnepet, ült e kis templom f. hó 
14-én, mikor a háború alatt elrekvirált ha
rangok pótlásául a meglevő mellé egy kis 
harangot szentelt. Olt állott az ünnepi diszbe 
öltözött hajó közepén emelt állványon virá
goktól elborítva a Szent Antal tiszteletére 
adományozott uj harang. Meglevő társa zúgva, 
csengve, búgva küldte messzire hivó szavát 
le a völgybe kicsiny házak felé, világgá ki
áltva nagy örömét: társa megérkezését. Hivó 
szava nem maradt hatástalanul, sokan siettek 
az örömünnepen résztvenni. A rendes vasár
napi vecsernye után a Szászvárosról évekkel 
ezelőtt legnagyobb sajnálatunkra Sebesh^lyre 
távozott szeretett lelkiatyánk: Ferenczy Ven
del plébános ur megszentelte a harangot s 
lélekemelő tanulságos beszédben ismertette 
a szertartás egyes részeinek jelentőségét s 
a harang szimbólumát.

így tudtuk meg, hogy a harang Csiszér 
Gyula ur nemes lelkére valló adománya és 
Dizmacsek ur és társai szállították. A kereszt
szülői tisztséget Ilk József ur és Ilk Józsefné 
úrnő látták el. Hálatelt szívvel mondott kö
szönetét a főtisztelendő ur az adakozónak és 
közreműködőknek s együttesen imádkoztunk

Isten áldását kérve úgy a harangra, mint a 
jelenlevőkre. Áhitatos fohász szállt fel nem
csak a Pásztor részéről hiveiért, hanem a hí
vek részéről is a Lelkipásztorért, ki egész 
életét a szó legnemesebb értelmében hivatá
sának szentelte: vasárnap bebizonyítva lát
hatta azt, hogy élete célját elérte, a mag, mit 
hintett, nemes gyümölcsöt terem, mert ma
roknyira apadt hivei közölt is mindig akad, 
kit hite, vallása jótettek gyakorlására sarkal. 
Közben felszerelték s megkondult az uj ha
rang ezüstcsengésü szava, hogy a régivel 
együtt az idők végtelenségéig hirdesse a bé
két, vallásosságot és Isten dicsőségét 1 K.

HÍREK.
750.000 református 

képviselő gyűlt össze kincses Kolozsvár 
falai között, hogy meghallgassa a múltnak 
mérlegét s határozzon a jövő kötelességei 
fölött. A hivatottak mind eljöttek. Eljöttek 
a messze székely hegyek közül, el a Bar- 
caság áldott síkságáról, el a kárpátok bér
cei közül, elküldte Kenyérmező, a Mező
ség, s a Királyhágó vidéke a maga bi
zalmának kitüntettjeit s eljöttek a Szilágy
ságiak mind hittel s szeretettel, eljöttek tu
datában annak, hogy ha valaha, akkor ép
pen most a legfőbb kötelesség össze
gyűlni a Farkas-utcai ősi templomban hi
tet tenni a vallás és faj iránti tántorítha
tatlan hűségéről, hitet tenni az ősök temp
lomában, hogy elődeinek magyarsága, Is
ten dicsérete, becsületessége nem elkor- 
csult utódoknak lett az öröksége. A meg
próbáltatásoknak hosszú esztendején ke
resztül hitben, lélekben, nagyon megfo
gyatkoztunk. Kisebbségi voltunkat ért ezer 
ostorcsapás közül nem egy érte az ősi 
egyházat s a vallásszabadság klasszikus 
földjén bizony nem egyszer rikoltott fájóan 
az érc kakas omladozó templomok, elfog
lalt iskolák tornyán. Oh bár tanultak volna 
képviselő uraink, fenn kincses Kolozsvár 
történelmi emlékektől telt falai között, a 
múlt hagyományaiból, a Bocskaiak, Rá- 
kocziak, Báthoriak, Bethlenek szelleméből. 
Oh bár merítettek volna erőt a martir ha
lált halt papok erős hitéből, hogy azt szét- 
vive a bérckoszoruzta lankákra, hirdethes
sék nekünk itthon maradottaknak a meg- 
ujhodott hitet, a törhetetlen bizalmat egy 
nyugodtabb, szebb jövő iránt. Oh bár tet
teik szolgálnának követendő példaként a 
hitükben, nemzeti voltukban megtántoro- 
dottaknak, kik céltalan kóborolnak e ne
héz időnek rögös utjain. Erő, egység és 
megértés árad ki e történelmi hangulatú 
közgyűlésből. A Kelet reformátusainak par
lamentje nem csak egy felekezetnek, de 
Románia kisebbségeinek is a vára. Az on
nan hangzó szó, nem csak egy felekezet
nek szól, hanem az egész magyar kisebb
ségnek, az abból áradó erő a magyar erő, 
annak a magyarsága a makulátlan magyar
ság, mely tud akarni, dolgozni, tűrni és 
tud ha kell elődei példaadása alapján mar
tir is lenni, de minden balsorson keresz
tül győzni is fog, mert: „Erős várunk ne
künk az Isten“... —b—

— Hírek a róm. kath. egyház köréből. 
A Szent Ferencrend ez évi szokásos provin
ciális gyűlését e hó 10-én tartotta meg Désen. 
Az ülés tárgysorozatán szerepeltek a papi át
helyezések is. így a szászvárosi róm. kath. 
egyházközség is uj vezetőt nyert P. Weldin 
Konstantin személyében: Vikáriusnak P. Szőcs 
Izidor maradt meg. A jelenlegi zárdafőnököt 
P. Szakács Elődöt Mikházára helyezték át.
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— Már az egyházaknak sem szabad 
híveiket összeírni. Tudvalevőleg az Ava- 
rescu kormány, politikai okokból, nem en
gedte meg, hogy a Magyar Párt egybe- 
állitsa az úgynevezett magyar lélekszám 
katasztert s eltiltotta a házi népszámlálást. 
Minthogy e kérdést teljesen az állami feladatok 
attribútumaként kezelte, az Avarescanus kor
mány a magyarság a népszámlálási hivatalos el
fogultság ellen megtette, — a még ismeretlen 
eredményű politikai kérdéssé degradált ügy sző
nyegre kerülte alkalmával, — a maga tilta
kozó óvását. Annál kínosabban lepte meg az 
egyházakat az a felsőbb helyről irányitott 
nyomás, amelyik az egyházaknak sem akarja 
megengedni, hogy híveiket számon tartsák. 
Az egyházaknak nemcsak autonóm joguk, 
hanem egyenesen életkérdésük is, hogy a hí
veket számon tartsák, hogy az egyházi köz
teherviselést a hívekre arányosan ki is rohas- 
sák, továbbá, hogy a kura-pásztorális és bel- 
missziós kötelességeket a hiveken gyakorol
ják. El lehet mondani, hogy az intenzivebb 
lelki gondozás és a vallásos élet mélyebbi- 
tése épen a szabad egyházi összeirás aka
dálytalan biztositásán sarkallik. Ez az egy
házi nyilvántartás: egyenesen az üdvösség 
kérdésének adminisztrátiv jelentkezési for
mája — és mégis megtörtént Szászvároson, 
s általán az egész Hunyadmegyébe, hogy ezt 
az egyházi autonóm jogot is befreccsentették 
a politika sarával. Előbb puhatolózással jár
tak utánna, hogy hol és mikor és milyen ered
ménnyel tartottak az egyházi vezetők nép
számlálást. Pl. nagy meglepetésünkre a róm. 
katholikusok vizkereszti házszentelő látogatá
sát is felette sérelmezték és kifogásolták. Hát 
ez a vizkereszti evangélizálás és sacrificálás 
a Nicea-i zsinat óta (325 Kr. u.) a föld min
den részén általános egyházi szokás. Mit nem 
fognak már egyszer kifogásolni ? Aztán tessék 
megmondani, hogy a kongrua kiutalást miként 
lehet ebben a mustra vármegyében elérni, ha a 
törvény által követelt lélekszám kimutatását 
az egyházak el nem készithetik, vagy ha pl. 
a családkönyvek alapján e kimutatás el is 
készíthető, mi lesz a további sorsa a kon- 
gruának, az anyasitásnak stb., ha a közigazga
tás megtagadja a kimutatás aláírását ? Ilyesmi 
történt a szászvárosi reformátusokkal is, mert 
az egyházi felsőbb hatóság által sürgősen kö
vetelt lélekszám kimutatás aláírását megta
gadta a városi hatóság. Jól tudjuk, hogy fel
sőbb rendeletre megy az egész visszaélés a 
legkézenfekvőbb jogok és kötelességek ro
vására, épen ezért kiváncsiak vagyunk már, 
hogy hol és mikor fog vége lenni ennek a 
paradicsomi állapotnak.

— Az egyetemi ifjúság estélye. F. hó 
28-án a helybeli egyetemi ifjúság egy nagy
szabású nemzetközi estélyt rendez. A három 
nemzet ifjúsága vetékedve készül a nemes 
versenyre, mindegyik a legszebbet, és a leg
jobbat igyekezve nyújtani. A kiváló és hatal
mas programmu estély iránt megyeszerte nagy 
az érdeklődés.

— A szászvárosi református egyház 
romladozó templomának ujjáépitése céljából 
évek óta sőt évtizedek óta gyűjti a költségek 
fedezetére szükséges tőkét. A világháború az 
addig és azalatt gyűjtött tőkét vagy legalább 
is annak legnagyobb hadikölcsönbe fektetett 
részét megsemmisítette s most ott áll az egy
ház, hogy a düledező templomból három év 
óta kitiltva, istentisztelettartás végett itt-amott 
könyörületből megtűrve égető szükségét érezve 
az építkezés megkezdésének, alig 200.000 leu 
pénzfölött rendelkezik az építkezés céljaira, 
amely épitkezés a tervek egybevetése utján 
többet igényel egy milliónál. Az egyház a 

városi tanácshoz folyamodott, hogy ahhoz a 
hagyományhoz hiven, mely soha se ismert 
különbséget a város különböző hitfelekezetei 
kulturális szükségleteihez való hozzájárulása 
alkalmazásában, részesitve ezúttal is a ref. 
egyházat a városhoz méltó és az igényeknek 
megfelelő segitségben. A tanács e héten tár
gyalva a kérést, azt elvben elfogadva elhatá
rozta, hogy ez őszön a jövő évi költségvetés 
összeállítása alkalmával a lehetőség határai 
között fogja a segítő összeget megállapítani.

— Cenzúra a helybeli postán. Mint ér
tesültünk a helybeli posta már hosszabb ideje 
megtagadja a külföldi napilapok kiadását. Ez 
a rendelkezés annnál inkább érthetetlen mert 
az ország egész területén szabadon árusítják 
ugyanezeket a lapokat. Ez önkényes rendel
kezés ellen úgy értesülünk, hogy a károsul
tak kártéritési keresettel fordulnak a bíró
sághoz.

— Tennisz-verseny Piskin. Vármegyénk 
szépen fejlődő tennisz-sportjáról tett bizony
ságot e hó 15-én a döntő mérkőzéssel befe
jezett piskii tennisz-verseny, mely a maga 
nagy benevezéseivel csaknem országos mé
retű mérkőzés volt. Petrozsény. Hunyad, Ma- 
rosilye, Lúgos, Déva, sőt Arad is képvisel
tette magát a nemzetközi viszonylatban is el
ismert Dörnerrel, ki a férfi egyes győztesével 
játszott, helyesebben mutatott be valódi ten- 
niszjátékot, a vidékről egybegyült teniszked
velő közönség gyönyörködtetésére. Reméljük, 
nogy városunk kicsiny tenniszező tábora is 
kedvet kapott egy városközi mérkőzés meg
kezdésére, mely egy kis mozgást hozna a 
külömben lanyhuló sportéletünkbe.

— A dévai villamos-mii részvénytársa
ság által Szászváros város tanácsához az 
áramszolgáltatás ügyében tett ajánlatot a vá
rosi tanács jogügyi, gazdasági és villamos
ügyi bizottságai letárgyalták s elvben el is 
fogadták, illetőleg a tanácsnak elvben elfo
gadását ajánlják azzal a föltétellel, ha a rész
vénytársaság a szolgáltatott áram egységára 
tekintetében olyan nivóra száll le, mely ní
vón a város polgársága a maga érdekeit is 
biztosítva és megvédve fogja látni. A bizott
ságok Vulcu János, tanácstagot bizták meg 
a további közvetitő tárgyalással, melytől a 
legkedvezőbb eredményt lehet várni.

— Helyszűke miatt több kéziratunk jövő 
számra maradt.

— Tánciskola Szászvároson. Kiss Ádám 
jóhirnevü helybeli tánctanár, kőrútjáról haza
érkezvén, szemtember havában fogja meg
kezdeni modern tánciskoláját, ahol tanítva 
lesznek a megszokott táncokon kivül az ösz- 
szes külföldi táncujdonságok.

— Két autó-baleset a perkászi vám
nál egy nap alatt. A Sétatér útban foly
tatódó országúton az u. n. perkászi vámbódé 
előtt tudvalevőleg egy nagy, kövezett kereszt- 
vizárok teszi az utat veszedelmessé minden
féle jármű, de főleg az autók számára. Már 
maga az a tény is, hogy épen az árok elébe 
van épitve az úttestre a vámbódé: elegendő 
és veszedelmes akadály a zavartalan közle
kedésre, mert egyrészt az ut is meg van a 
bódéval szűkítve, másrészt meg a vámsorompó 
is olyan kellemetlen akadály, hogy nem csoda 
ha az árokért oldalt faroló jármüveket, főleg 
autókat egyre-másra érik a balesetek. A dé
vai 211-es teherautó pl. teljes lassúsággal 
ment neki e hó 18-án a vámház előtt taksát 
fizető 112 es tordai luxusautónak és azt ala
posan megrongálta. Ugyancsak itt és e na
pon egy dévai 28-as számú teherautó féke
zés után, de farolás közben, tengelytörést 
szenvedett. A nagyon forgalmas úttestet meg 
kell szabaditani az akadályoktól addig mig 
valami nagyobb baleset elő nem adja magát. 
Mindenek előtt a bódét épittesse a hosszanti 
lefolyó árokra a város, hogy táguljon az út
test, a kövezetárkot meg helyettesitesse ce- 

mentgyürüs vízlevezetővel, hogy a pityóka 
kövekkel még zökkenősebbé flaszterezett árok 
eltűnjön az országutról. Ha nem fogadják 
meg jó tanácsnokát, meglátják — előbb-utóbb 
baj lesz!

— Katasztrófák éve. Emberemlékezet óta 
nem érte a földet annyi katasztrófa, mint eb
ben az esztendőben. Az erre vonatkozó sta
tisztika megdöbbentő képet ad arról, milyen 
nagy mértékben sulytották elemi csapások az 
1927. év folyamán az emberiséget és milyen 
súlyos következményeik voltak ezeknek a ka
tasztrófáknak. Amerika és Ázsia szenvedtek 

a legtöbbet, de nincs egyetlen része se a 
földnek, amelyet ne ért volna valamely rette
netes csapás 1927. első felében. 196 nap 
alatt, január elsejétől julius 15-ig nem keve
sebb mint 5371 emberáldozatot és 9849 se
besültet mutat ki a statisztika, valamint milliár- 
dokra menő károkat. Négy város teljesen el
pusztult. A bedőlt és tönkretett házak száma 
pedig 88.845 öt tesz ki. Az év eleje óta 21 
földrengést, 38 orkánt, 37 vizáradást, 9 hó
lavinát, 25 katasztrófális vihart és 8 vulkán
kitörést jegyez fel ez a szomorú statisztika. 
A földrengések sorozata újév napján Kalifor
niában vette kezdetét, februárban Dalmáciá
ban és Hercegovinában pusztitott a földren
gés, márciusban Magyarországon. A legna
gyobb földrengés márciusban volt Japánban 
júliusban pedig Palesztinában és a Jordán 
vidéken követelt emberi és anyagi áldozato
kat. Az első orkán februárban volt Ausztrá
liában, Queenslandben. Ugyanebben a hónap
ban Los-Angelesben és Toeraina francia ke
rületben tombolt az orkán, márciusban pedig 
elpusztitotta az egész Madagaszkárt. Április
ban egy texasi várost érte ugyanez a szo
morú sors, májusban pedig Kansasban, Mis
souriban és Nebraskában. Ez utóbbi orkánok 
áldozatainak száma meghaladta a 300 halot
tat és 1500 sebesültet. A vizáradások közül 
a legnagyobb és a legrettenetesebb a Missi- 
sipi áradása volt, amelynél 778 ember vesz
tette életét és 335.000 vált hajléktalanná. Ha 
méreteiben kisebb is, de ugyanilyen rettene
tes volt a szászországi vizáradás, amely 140 
emberéletet követelt. Az év első hat és fél 
hónapjának e szomorú statisztikája után nem 
nagy bizakodással nézhetünk az év többi 
része felé, mert hiszen a meterológusok már 
augusztus hónapra is nagyobb viharokat jó
solnak.

— Megint erdőégés volt. A Csendea 
erdőrészletben e hó 14-én megint tűz ütött 
ki Marhákat őrző pásztor gyermekek vigyá
zatlansága okozta az alomtüzet, mely circa 
20 holdnyi területen csupán a száraz avart 
égette fel. Az idejében kivonult tűzoltóság a 
tüzet hamar eloltotta. Kár nincsen, mert a 
szálas fák nem égtek meg.

— Ebhullás. A hosszú idő óta kiadott 
ebzárlati rendeleiek figyelmeztetések be nem 
tartása végre kíméletlen lépésre kényszeritet- 
ték a rendőri hatóságot. A napokban strich- 
nines hússal eddig circa 50 drb. csatangoló 
kutya esett gazdájuk nemtörődömsége miatt 
áldozatául. Ezt a radikális eljárást többször 
meg fogják ismételni s igy reményünk lehet 
arra, hogy a feltűnő mértékben elszaporodott 
veszettségi esetek megszűnnek.

Mezőgazdasagi séta.
III.

A búzaföldeket rég letarolták. Augusztus 
végén, szeptember közepén beálló esős idők 
lehetővé teszik a friss szántást. Nemsokára 
sor kerül az őszi vetésre és mezőgazdáink 
bizonyára elfelejtik majd a vetőmagot meg
pácolva elvetni, Az idén u, i. az üszők a bu- 
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zavetést nagyon megtámadta. Gazdáink az 
üszkös búzát félre is tették azt gondolva, 
majd jó lesz a majorságnak. Tehát az amúgy 
is csak közepes búzatermésnek egy bizonyos 
hányada, mert üszkös, nem adható el, érték
telen s az ily gazdálkodás ellenkezője az 
úgynevezett többtermélésnek; szeretnők, ha 
gazdáink a többtermelés tudományát kis ujjúk
ban hordanák.

Mi tehát a teendő? A vetőmagot pácolni 
kell 1 Némely vidéken oly maradiak a mező
gazdák, hogy a vetőmagot hihetettlen híg te- 
hényganéjban pácolják. Még a legelterjedtebb 
a kéköves oldatban való pácolás, de ez sem 
az igazi, mert a vetőmagot nem védi meg 
biztosan az üszőktől és erősen leszállítja a 
mag csiraképességét. Itt is a vegyitudomány 
siet a mezőgazdák segítségére. Szerintünk az 
eddig legjobban bevált pác az úgynevezett 
»Porzol“ amely amellett, hogy absolut bizto
san megvédi a termést az üszüktől, elősegiti 
a mag csírázását is s az igy kezelt mag erő
teljesen és egyenletesen csírázik, több hoza
mot ad, amúgy kevés kiadással nagyobb ter
mést biztosit. Jól teszik mezőgazdáink ha ha
sonló cikkeinket és jő tanácsainkat megszív
lelik, mert csak igy tudják elérni azt, hogy 
egy kis körültekintéssel nagyobb hasznot pré
seljenek ki az áldott anyaföldből. Ez is egy 
neme az úgynevezett többtermelésnek. Fó.

Innen-onnan.
Bier — bor — beszéd.

Az 1857-ik évben történt, hogy egy bécsi 
német élclapban valaki a sör magasztalására 
(melynek mint tudva van, németül Bier a 
neve) s a bor gyalázására egy pár sornyi 
cikket irt, melyben az volt a legnevezetesebb, 
hogy a német nyelv bőségének bizonyításául 
benne minden szó B betűn kezdődött. Kapta 
magát Jókai Mór s ezt a választ küldte Gam- 
brinus hivének:

Bécsi bácsi I
Biert bátorkodói bámulni, bántva boro

mat. Bü-bele Balázs badar beszéd, bará
tom. Bármint biztass, borba boritom bitang 
bajaimat. Becsülöm békés bosszúságod. 
Bus brugó bőg belőled. Barkómra 1 Bada
csonyi billikom bum börtöne, budai bérc
ről buzgó bikavér bánatom bundája. Bo
rostyánt, babért, bátorságot, barátságot, 
barna babám bájait borág bírja bontani; 
borba betegszik bukva-bukik, bubánat, bi
rodalmad! Bár Bacchusra bömbölő bom
bákat bocsáss, bolond betyárnak bizonyisd 
— bizony barátom, borba billegetem barna 
bajuszomat. Berlin, Braunschweig, Budweiss 
birka, béka, bármi barom bátran beszél
hetnek ; becsületemre bajtárs, bor birja bi
zalmam, belső borúmat borral biztatgatom. 
Bő bugyogót Bruder!

Babos Barnabás,
becsületes bor-becsülöbiztos Budán.

Ludesd-Godian-Scarna-Steaua.
1927. julius 10. 

(Folytatás.)
Épen elakartam mondani ezt a bolondot, 

jön vad iramban egy podgyászló körül 5 
fiatal tiroli turista, vezetővel az élükön Sze- 
benből. Köszöntjük s hogy a kettős „l“-let 
nyomatékosan gurgulázzák állapítottuk meg, 
hogy bizony csak a ruha tiroli. Röviden be
szédbe elegyedve az egyik, bőrgyáros apja 
millióinak tudatában, elnyiffantja, hogy az 
egész ut „Kein Vergnügen“. Nem is lehet, 
— aki rohanva szeli át a hegyeket — min
den érzék nélkül a természeti szépségek iránt.

Innen tovább már fenyvesek között hala
dunk a Godian alá, minden forrást meg
kóstolva. A természeti szépségek egész özöne 
hat reánk, ám láttuk már sokszor, alig tudunk 
megválni tőlük. _____________

Nyomatott a

Érdekes botanikai megfigyelésünk, hogy a 

régebbi keletű fenyvesek oly tömegesen van
nak ellepve egy bizonyos családbeli mohával, 
hogy tüleveleket a fenyőfa legmagasabb csú
csán észleltünk csak, s úgy láttuk, hogy ezen 
moha időelött kiszárítja a fenyőket, rengeteg 
kárt okozva ezáltal. Közben Erich a szaktu
rista minden 6—7-ik lépésnél csak a ballába 
hegyivel mászik azt állítva, igy könnyebb a 
mászás. Megpróbálom, fenét könnyebb, úgy 
megfájult a ballábam, hogy inkább csak men
tem normálisan. Szakturista társunk kissébb 
előbbre haladva meglát egy hatalmas doron
got a földbe dugva. Ez izgatja és próbálja 
kihúzni, nem megy, próbálja magától elnyomni, 
nem megy, próbálja testsúlyának teljes latba- 
vetésével magafelé huzni, egy roppanás — 
és jobb pofacsontja oly hatalmas pofont kap, 
hogy csak úgy cseng belé az erdő. Megille- 
tődve Alijuk körül, nevetünk is, nem is, oly 
komikus volt a helyzet. S erre ő feltápász- 
kodva, megszólal a siri csendben egy kicsit 
hibásan: „Hát ez mire volt jó?“ Erre bizony 
mi sem tudtunk megfelelni. „Ilyen hatalmas 
pofont életemben nem kaptam, mint emitt, 
hogy úgy zeng belé a fejem, a teremtésit.“ 
Ezt elhittük neki. S hogy első segélyben ré
szesíthessük, leszaladánk egy forráshoz, jól 
megmostuk a sebet s mentünk tovább. Hát 
bizony hatalmas pofon lehetett, mert csak 
veszem észre, hogy már nem lép őkelme 
minden 6—7-ik lépésnél féllábba), hanem 
ugyancsak teljesen. Megfeledkezett. Komisz 
história lehet ám az, ha valakinek a feje zeng.

A Godian csúcsán a megszokott hatalmas 
levegőáramlat. A többihez lant kell. A Godian 
aljában egy hatalmas forrás, oly hideg, hogy 
aki abból iszik, egy miatyánk hosszat eláll a 
lélegzete, itt ebédszünet.

Villámsujtotta, vihardöntötte őserdők között 
menve, elérkezénk a Scárnara s inért egy 
gredistei szépség meghívott, hogy lennénk 
vendégei a Steauán, igy érkezénk meg este 
7 órakor Steauára. A 3 Stina és melléképü
letei a gredistei biró feleségének kormány
hatósága alá tartozik s az ő legfelsőbb pa
rancsára szállásoltattunk el saját „Esztiná- 
jában“: s annál is inkább fogadtunk szót, 
mert mikor a biró feleségének szépséges szép 
leánya reánk mosolygott, annak ellentállani 
nem lehetett. Csupán ezért a szépségért ér
demes volt ide eljönni. Öntudatos testtartása, 
testalkata tökéletes antik-szobor, gyöngysor 
fogai vakitőan fehérek, pedig soha fogpasz
tát nem láttak, merész ivelésü szemöldök, 
iciny-piciny cseresznye-száj s a bőre? hajnali

Nincs a megyében napilap,

Szászvárosi Könyvnyomda Részvénytársaság“ gyorssajtóján.

s igy a megyei vonatkozású eseménye
ket, személyi és egyéb híreket, rendele
teket s üzleti vonatkozású hirdetéseket

csakis a megyében megjelenő újságokból 
olvashatja.

Rendelje meg a 15 év óta fennálló s a 
megye minden részébe járó 

„Szászváros és Vidéké“-t 
Előfizetési ára: Egész évre 240, félévre 120, 
negyed évre 60 leu. Hirdetései olcsók!

pirkadás habbal! Tökéletes szépség I Az anya 
pedig egy tökéletes, öntudatos, — valamikor 
szintén szépség, — finom háziasszony, hogy 
ritkítja párját. Oly kedves, oly előzékeny, 
hogy ellágyul belé az ember. „Na kedves 
uraim, mit parancsolnak vacsorára? minde
nünk van!“ — Bálmost, bálmost, kiabáljuk 
össze-vissza. Egy önelégült, büszke mosoly 
a válasz. Bálmos? Ez kérem külön egy köl
temény. íme a receptje : 5 liter valódi friss 
„tejszín“, két marék máléliszt, egy marék túró 
szeretettel megfőzve. Igen, szeretettel, amely- 
Jyel elhalmozott mint saját gyermekeit a drága 
háziasszony, az ég áldja meg minden széppel 
és jóval. Hozzá egy tál savanyú tej, 4 fakanál. 
Egy kanál bálmos, egy kanál aludt tej, igy 

i kell ezt enni, s mert megtiszteltük a biró fe- 
í leségének hajlékát jelenlétünkkel, mindezt 

csak úgy ingyen, potyára, ez, bájos, csodál
kozó olvasóm, ez a gastronotnikus élvezetek 
csimborasszója. Nagyot fújva eresztettük meg 

I a nadrágszijjat, — keleti gyönyörök netovábbja.

Erga8t.
(Folyt, köv.)

Cenzurat: de Liviu Herlea, Polițai. 

„¥rzsébet“-mozi 
A KONVIKTUSBAN.

fllapitua 1911-ben. lg. Báli. HEUBirth György.
Ma vasárnap, f. év aug. hó 21-én 
délután 430 és este 830 órakor:

Uj! FflHflMET-FILM Uj!

Lídia táncosnő
vagy a

Kaukázus hercegnője.
Bródy és Martos operettje nyomán. Főszerepben:

Constance Talmadge, 
Tullió Carminati.

Fanamet-film! Továbbá:
HOL A GYEREK?

Humoros.

¿EB0Z0U 
a legjobb légyfogó, 

nagyban és kicsinyben kapható a 
„Szászvárosi Könyvnyomda R.-t.“ 
könyv- és papirkereskedésében.


