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Hirdetések árszabály szerint. — Kéziratok nem adatnak vissza

1928.
Ránk köszöntött ez is ködsüvegével! 

Vájjon mit rejteget számunkra látha
tatlan szeredásában ? Mert a másik 
úgy hordta el kopott, vánnyadt irhá
ját, hogy nem sok jóval traktálhatjuk 
őkéimét, hiszen ő sem traktált világi 
életében valami sok jóval bennünket.

Azértan mégis kívánjunk neki csen
des nyugodalmat a múló idők tátongó 
üregében! Pihenjen a vén csont már 
csak azért is, — ha egyébért nem, — 
hogy megtisztelt bennünket atyafiságos 
látogatásával!

De imhol a másik.
Csupa kérdés, csupa talány. Az is

meretlen jövendőnek elibénk meredő 
kérdőjele. És e kérdőjelet megfejteni 
hiábavaló bajlakodás. Csak azt tudjuk 
felőle, mit a kalendárium mond el he
begő hézagossággal. Ez is csak holt 
dátum, rideg és élettelen rubrika, hold 
változás, napéji egyenlőség és halottak 
napja stb. Az örök kalandáriumok azon
ban nemcsak ez újévről tudják ponto
san e lényég és életnélküli állandó 
burkokat, hanem évezredekre előre is 
megmondják e mindig pontosan meg
ismétlődő dátumokat s mégsem tudunk 
semmit a következő esztendőkről! De 
jól is van ez igy. Mert mi lenne a 
kultúrával, a haladással, ha előre tud- 
nók pl. sikertelen erőfeszítéseink meddő 
végzetét, vagy ha előre láthatnók ka
ján diadalát a becstelenségnek és al
jasságnak az igazsággal és joggal 
szemben?!

Egy múlt lehet: elvesztett múlt, de 

egy jövendő, sohasem lehet: elveszett 
jövendő!

A népek életében ezért reményteljes 
minden uj esztendő. És, ha egyéni éle
tünkről szólva, fájdalmas megadással 
állunk meg az ismeretien következen- 
dőknek nyomasztó súlya előtt, nem fog 
el rezignáció, sem méla bu, ha nem
zeti életünk jövendőjéről merengünk 
el az uj esztendőnek ajtajában.

Mindenek előtt az a tény, hogy „va
gyunk“, egy olyan bizonyosság, ami
nek jövőjével is teljesen tisztában va
gyunk. Tehát, ha vagyunk: lennünk 
is keli! Minket, magyarokat innen ki 
nem füstölhetnek, el nem sikkaszthat
nak, mi mindig magyarok leszünk és 
magyarok maradunk, kiket semmiféle 
politikai alkhimiával nem lehet kivonni 
az élet és a história körfolyamából.

Nos hát, ez az uj esztendő is bi
zonyságot fog adni a mi létezésünk 
jogosultságáról, azaz arról, hogy mi 
nem türjük el bamba állati megadás
sal, ha nemzeti életünk kifejtésében 
akadályozni akarnak bennünket. Nem 
engedjük el, hogy élethez való joga
inkat elsikkasszák, vagy megmetéljék. 
Nem nyugszunk bele faji kultúránk 
elgáncsolásába, iskoláink ellen inditott 
élettipró támadásaiba a sovén politi
kának.

Azért vagyunk, hogy szabadok és 
boldogok legyünk és ez uj esztendő
ben is az lesz a legfőbb életfeladatunk, 
hogy szabadságunkat és tehetségeink 
szerint kiérdemelt boldogulásunkat ki
harcoljuk, biztosítsuk!

Az a román politikai párt, amelyik 

a mi szabad és boldog existenciánk- 
nak útjában áll: nekünk ellenségünk. 
Ha mellénk áll: barátunk. Harmadik 
eshetőség számunkra nem adatik az uj 
esztendőben sem.

Tehát köszöntsük mi is a süvegelő 
uj esztendőt! Adja Isten, hogy Küzdés
sel, vagy baráti kézfogással — szaba
dok és boldogok legyünk.

Mert, ha vagyunk, szabadoknak és 
boldogoknak kell lennünk! G. F.

Olvasóinkhoz!
Háromnegyed esztendő telt el, 

hogy lapunk boldogult alapitójá- 
* nak és hosszú esztendőkön keresz

tül érdemes szerkesztőjének elár
vult munkáját, a magyarságunk 
iránti kötelességérzetből átvettük. 
Szorgalmas munkánk, szerény tö
rekvésünk — dacára a nyomasztó 
gazdasági helyzetnek — nem ma
radt elismerés nélkül; olvasóink 
tábora kitartott s ha nagy áldo
zatok árán is, de sikerült lapun
kat fenntartani.

Egy uj év küszöbéhez érkeztünk, 
egy bizonyára küzdelmes s har
cokban gazdag év fáradságos s 
kitartást igénylő kapujához. Az el
jövendő idők küzdelmeihez — úgy 
érezzük, — szükséges lehet még a 
mi szerény erőnk és tudásunk is. 
Ezért az eredeti szándéktól elté-
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Bécsi levél.
Apró, piciny hópelyhek kavarognak a le

vegőbe. Szent István templomának csodás 
szépségű patinás árkádjai, toronylábai körül 
karácsony havába apró sátrak keletkeznek, 
mind megannyi csillogó-villogó karácsonyfa 
díszei s felékszerezett karácsonyfával. Itt fo
lyik a nagy vásár, ide tolong a belváros népe, 
hogy a világ egyik legpompásabb Istenházá
nak küszöbén beszerezze a legmagasztosabb 
ünnep ékes szimbólumát, — a karácsonyfát. 
Csendben folyik a vásár. Nem hangos kal
márok és veszekedő népek zsibongó vására 
e hely. Az ősi templom közelléte, az egész 
teret körülvevő ódon paloták mind-mind ti^- 
dicióktól terhes emlékek, súlyos történelmi * 
események szinhelyei s a belőlük kiáradó le
vegő hangfogót rak a jelen lármás, önző, 
materiálista emberének folyton csak bűnöző 
szájára.

Hatalmas boltozatos építészeti csodák közt 

visz az ut. Villamos nem zavarja meg az elő
kelő csendet, harsogó, kiabáló reklámok nem 
zavarják meg as összhangot. Szép, ártiszti- 
kus üzletek bolthajtásos mélyében, a világ 
minden szépsége felhalmozva várja a világ 
urát — a pénzt, hogy hatalmánál fogva el
ragadja, ki tudja hová és ki tudja merre. Káp
rázatosán csillognak az ékszer üzletek kiraka
tai az ódon keretben. A szivárvány minden 
szinében törik meg az erős villanyfény. Gyé
mánt hegyek tetején briiliáns forgók szórják 
mint reflektorok a legdrágább fényt, amit 
annyi vér, könny, verejték tett és tesz még 
drágábbá s amiért annyi vágy, sóhajtás öle
lés, csók és álnokság harcol. Temérdek sok 
apró és nagy üzletben a múlt várja, hogy 
gazdát találjon a jelenben. Rég porrá vált 
kezek művészi munkája tarka összevissza
ságba állítja meg hosszú percekre az embert. 
Bútorok, szőnyegek, porcellánok, megsárgult 
csipkék, nehéz ezüst tárgyak mind-mind el
múlt idők csodás szépségeiről beszélnek s 
öreg órák halk előkelő komolysággal verik 
már századok óta egyformán a pergő idők

nek múló óráit. A zenélő órák finoman csen
gik a menuette vagy a régi bécsi valcerek 
édes melódiáit, melyek betöltik a bolthajtá
sos üzletet s nem sok fantazia kell ahhoz, 
hogy csodálkozó szemeinkjelőtt megeleve
nedjen egy darab múlt, rokkokos dámáival s 
parókát hordó, harisnyás uraival.

Az ódon paloták sora a Ringnél megsza
kad. S itt egyszerre csak szembe találjuk ma
gunkat a jelennel. Autók végtelen hosszú sora 
rohan előre. Sehol egy ló, mindenütt csak 
gép és gép. S azután villanypompájába, hat
emeletes modern beton és vas hegyek során 
Bécs lüktető ere a Maria Hilfer strasse tárul 
a békés vándorló elé. Minden, ami csak esz
köze a mának, kilométereken keresztül itt 
zug, zajong tülkül, vakit és kábít. Végig egy 
ténytenger az egész ut. Kigyozó villany rek
lámok széditő tobzódásába vakítanak a két 
oldalt elhúzódó házóriások alapzatától a fe
kete éjbe elvesző házak tetejéig. Hosszú fel
iratok, vadul forgó kerekek, lassan mozgó 
szélmalmok, kígyózó, szintváltoztató mesebeli 
sárkányok, minden elképzelhető mértani fór- 
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rőleg a kiadóhivatal úgy határo
zott, hogy lapunkat továbbra 
is megjelenteti, abban a re
ményben, hogy olvasóink megértő 
és fokozott támogatása nem ma
rad el.

Kérjük tehát teljes tisztelettel 
olvasóinkat, méltányolják önzetlen 
és a legtisztább szándéktól átha
tott munkánkat, támogassanak 
bennünket s ne hagyják vég
leg elnémulni kisebbségi sor
sunk szerény szószólóját.

Tetjes tisztelettel: 

„Szászváros és Vidéke“ 
szerkesztősége és kiadóhivatala.

A Jjef. XőszöVetség 
Karácsonyi Vallásos-estélye.

A karácsonyi áhitatok hangulatába a leg
szebb összhangzással olvadt bele az első ün
nepi estély, mely az alkalom kiválósága sze
rint emelkedett ki most is a rendes össze
jövetelek sorából, A szokásos sorrend szerint 
mindenek előtt alázatos imádság készitette elő 
a lelkeket, hogy a program egyes pontjaiban 
az isteni kegyelem megnyilatkozását és ne
mes inditásait találhassák fel. És valóban 

már Orbán Márta, igazi művészettel előadott . 
zongorajátéka önkéntelenül ihlette meg a szi
veket az ezután előadott két karácsonyi kép 
kijelentésszerü tartalmának megragadására.

Az első kép „Betlehemben régen“ cim alatt 
a Megváltó születésének evangéliumi jelene
teit elevenitette fel és pedig az előadók egy- 
tői-egyig teljes átértéssel olva meg feladatai
kat. Megyesi Márika, Mária személyét alakí
totta tőle már megszokott hivatottsággal. Méltó 
társai voltak Schritter Ferenc a József és Szász 
Béla a keményszivü, de végre megtört ven
déglős tanulságos megjátszásában. Beszterczey 
Géza, Beszterczey József, Fodor Dénes és 
László Gyula mint betlehemi pásztorok, Ferencz 
István, Izsák István, László Béla és Szász 
Árpád, mint tisztességet tevő bölcsek, hü 
játékukkal az evangélium megelevenitését ál
lították a közönség elé. Éppen igy kedvesen 
töltötték be feladatukat: Surányi Anna a meg- 
dicsőitő szózat, a kis Ridvald Olga a bölcse- 

mák ontják magukból a mérhetetlen fényt, 
mely kápráztat,- elbódit, lenyűgöz. Két oldalt 
emberhuliámok, középen villamosok és autók 
beláthatatlan sora fürdik a villanyfényben s 
a ma emberének minden szükséglete ott kí
nálja magát a feltűnést minden elképzelhető 
trükkel kereső hatalmas üvegfalak mögött. 
Lassan, alig észrevehetően tolja a tömeg az 
embert egyik kirakat csoda elől a másikig. 
Néha megakad a tömeg s percek telnek el 
mig megint megmozdul a bámuló sokaság. 
Egész revük játszanak le valamelyik nagy 
cég kirakatába. A suhogó, szikrázó fényű se
lyem, a puha exotikus szőrme nem elégszik 
meg, hogy csak egy viasszbábun kellesse 
magát, szép szőke bécsi midinettek selyemes 
válát takarja, vagy teszi még ingerlőbbé szép 
formájukat. Egész hóval boritott tájakat va
rázsolnak a néző elé a sport kereskedések 
kirakatai s fürge szobalányok mutatják be 
másutt, a porszivógépek munkáját. Mint han
gyabolyban kavarog az élet s ebbe a káp
ráztató nagy moziba mintha csak megelége
dett boldog, tehetős emberek nyüzsögnének.

(Folyt, köv.)

két megintő angyal szerepében. Aztán Szőcs 
Olga, mint figyelmes súgó és jó énekes is
kolai növendékek, mint csoportósuló sokaság 
a tömeg jelenetek és énekbetétek előadásában.

A második képben: „Az égben most!“ 
mint főangyal Kardos Aranka, aztán áitala a 
földre küldött két angyalsereg tagjai: Balogh 
Róza, Benkő Irén, Beszterczey Ida, Beszterczey 
Margit, Bodoki Juliska, Fehér Ibolyka, Fodor 
Juliska és Ginsel Jolán ’kedves megjelené
sükkel átérzett és szivekre ható előadásukban 
bontakoztatták ki a Megtartó születésének igaz 
örömét nemcsak a boldogok, de a szenve
dők számára is„

Az összes szereplőkkel együtt különös el
ismerés illeti ismét Kiss igazgató-tanitó bácsit, 
aki fáradhatatlan odaadással, mindenre kiter
jedő figyelemmel tanította be és vezette az 
épitő, szép előadást. És illeti köszönet Kőnig 
Károly és Páris Albert urakat, akik a díszle
teket és kellékek előállitásában és Major Imre 
urat, ki a világítás berendezésében és szere
lésben tettek oly sokat az előadás sikeréért 
és a rendezésben fáradozó és segítő hölgye
ket akik a jelmezek alkalmazásában nyújtot
tak nélkülözhetetlen segitséget.

A két karácsonyi kép után a dalkar adta 
elő négy szólamban egyik szép alkalmi éne
ket, azzal a magával emelő szép összhang
zással, melyben a nemes törekvésű kis csa
pat folytonos fejlődését ismerhetni fel.

De nem hagyhatjuk hálás köszönet nélkül 
a közönségnek azt a szives érdeklődését is, 
amellyel a kaszinó nagytermét szorongásig 
betöltve méltányolta és jutalmazta az előké
születek sok fáradalmát.

Válasz a mészárosok nyilatkozatára.
Mélyen tisztelt Szerkesztő ur 1

Szíveskedjék alábbi soraimnak nb. lapjá
ban helyet adni:

Szászváros város közönsége megnyugvás
sal vett tudomást Alpha cikkéről, örülvén, 
hogy végre akadt egy bátor szókimondó em
ber, aki reá mert lépni a százfejü hydra — 
a Szászvároson hosszú idő óta dúló hus- 
uzsora — fejére. Alpha biztos lehet abban, 
hogy a nagyközönség egyet ért vele.

Annál nagyobb megütközést keltett a mé
szárosok nevében közzétett válasz, mely ját
szi könnyedséggel siklik el a kérdés érdemi 
megválaszolása elől s csak annyit jegyez meg, 
hogy alpha ur talán soha sem járt ki az ál
latvásárra, ha azt áilitja, hogy a sertés kg.-ja 
24 leuval kapható és soha sem járt mészár- 
székba, ha a marhahús kg.-ját 36 leunak Írja 
mert a marhahús ára hónapok óta 30 leu.

Erre a következő megjegyzéseim vannak. 
Alpha nem azt állította, hogy a mészárosok 
kizárólag 24 leuval veszik a disznót, hanem, 
hogy 24—32 leu árban vásárolják be szük- 
ségletöket. Ez az állítás pedig teljesen meg
felel a valóságnak, mert 24 leus árban is 
vásárolnak disznót. Alpha legfeljebb ott té
vedett, hogy a mészárosok fizette áraknál a 
maximumot 32 leura tette, holottt ily árban 
nagyon ritkán szoktak ők vásárolni, mert 
amint ők mondják, nem fizetődik ki. Termé
szetesen, mert 26 vagy 28 leus bevásárlás 
mellett többet keresnek mint 32 leus árral.

Az az állítás pedig, hogy a marhahús ára 
a mészárszékekben több hónap óta 30 leu, 
teljesen valótlan. Bevásárlási könyvecskékkel 
lehet igazolni, hogy a marhahúsért még de
cemberben is 36 leu lett számítva. Az Alpha 
cikke megjelenése után lehetett 30 leus ára
kat is beirva látni, azonban még mindig két
séges, hogy vájjon minden mészárszékban be

lesz-e tartva a 30 leus ár. Ajánlatos lesz, ha 
a közönség figyelemmel kiséri a kért árakat.

Tudjuk, hogy a mészárosok igen súlyosan 
.vannak megadóztatva, de utóvégre ezt a ment

séget sem lehet a végletekig kihasználni.
Az Alpha cikkének lényege az, hogy a mé

szárosok eladási árai a beszerzési árakhoz 
viszonyítva tulmágasak és jóval meghaladják 
az elvárható és megengedhető hasznot. Ez 
az állítás teljesen alappal bir, miért is a mé
szárosok csak eggyel válaszolhatnak és pe
dig az árak méltányos megfelelő leszállításá
val. Ezt méltán elvárhatja tőlük a türelmé
ben nagyon is igénybevett fogyasztó közönség. 

BÉTA.

A szerkesztőség, — miután az újságírónak 
(Alpha), a mészárosoknak (Boér Árpád), s a 

nagyközönségnek (Béta) e közérdekű ügy 
megvitatására helyet adott, a továbbiakban 
lezártnak tekinti e témát.

Apróságok az 1928. évről.
Tompa Mihály mondotta általában az uj 

évekről, hogy egyik olyan, mint a másik s 
nincs mit válogatni bennük.

Hát bizony ez igy van.
És ha egyéb okunk nem volna haragudni 

minden uj esztendőre, hát elég az is, hogy 
az évek minden nappal vénitenek minket.

Éppen ezért nem árt, ha egy kissé szigo
rúan szemébe nézünk az uj esztendőnek, hogy 
megismerjük, hogy kihez és mihez is van 
szerencsénk 1 ?

Uj év napja vasárnapra esik s igy a tiszt
viselők és alkalmazottak, akik máskor e na
pon szünetet kaptak, most elesnek ettől a 
külön szabad naptól. A farsang január 6-tól 
február 21-ig tart. Tehát elég hosszú, lesz 
idő elég bálra, mulatságra s leányoknak férj- 
hezmenésre. (Hogy az időn kívül — alkalom 
is lesz-e, azt nem Írja elő a kalendárium.)

Február 22-én lesz Hamvazószerda, mely 
után negyvennapos böjt jön. (Növény zabá- 
lóknak nem nagy bánat). Husvét vasárnapja 
április 8-ára esik. Ugyanerre az időre esik a 
zsidók pascha (husvét) ünnepe is, minél fogva 
a görög-keleti román husvét április 15-ére 
tolódik ki. Tudvalevőleg a gör. keleti naptár 
(Julián-féle) a niceai zsinat álláspontján áll 
még ma is, ami merő antiszemitizmus még 
az ünnepben is, mivelhogy az emlitett zsinat 
határozata szerint a gör. keleti husvét soha
sem eshetik egybe a zsidók husvétjával. (Hogy 
Jézus urunk éppen pont a zsidók husvétjára 
ment fel Jeruzsálembe, az irrevelans a miceai 
zsinatra és a Julián naptárra.) Pünköst május 
27 és 28 napjára esik, Űrnapja pedig junius 
3-ára. Amint újév napja vasárnapra esik, sok 
más ünnep is vasárnapra esik, ami összesen 
négy szabad nappal kurtitja meg sokaknak 
a boldogságát.

Az 1928. év szökőév s ezért februárnak 
29 napja lesz. Elég nagy baj, hogy a havi 
fizetéses alkalmazottaknak egy nappal később 
lesz primájifk. (Állami tisztviselőknél nem okoz 

gondot az egynapi többlet, mert az állami 
prímák szökdécselő, pontatlan természetűek.) 
Minthogy szökőév lesz — reméljük, hogy 
gondjaink, keserveink, bajaink is megfognak 
szökni tölünk I Adja Isten 1

B. u. é. k. a szökőévi szöszmetelő.

— Fürdőrend. A helybeli kádfürdő bár
mely csütörtök, péntek, szombaton egész nap 
és vasárnap délelőtt, a gőzfürdő urak ré
szére bármely szombaton délután van nyitva. 
Gőzfürdő hölgyek részére január hó 19 én 
csütörtökön délután.
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hírek.
Piciny jégszilánkok

jelentették az égből, hogy megszűnőben, 
a rettenetes fagy. Beborítottak mindent, saj
nos utat s járdát is egyaránt s a város 
megtelt egyszerre aprókat lépegető, tojás
táncot járó emberekkel. Karácsony szom
batján oly táncot járt a sok angyal és 
arkangyal a sikos utón, hogy az embernek 
elment a kedve felkeresni panaszos keres
kedő ismerőseit, hogy legalább vigasztalni 
próbálja őket a fekete karácsonyért ha már 
pénz hiányába nem vásárolhat tőlük sem
mit. Az illegető, billegető embereknek még 
a tyúkszeme is a kevésbé sik utat kereste, 
szája pedig szidta mint a bokrot a háztu
lajdonosokat és kereskedőket, kiknek nem 
jutott eszébe, hogy egy kis homokkal vagy 
hamuval hozzáférhetőbbé tegyék annak a 
kevés vásárlónak is utjtát üzletük ajtajához. 
Hihetetlen indolenciával tagadta meg min
denki állandóan életveszedelem között csúsz
káló embertársaitól ezt a kis segélyt is. S 
a bukdácsoló emberek kínos erőlködéssel 
próbáltak urai maradni két*lábuknak. Pi
ciny csöpségek, kik a kirakatot bámulták 
csak az üveg erősségének köszönhették, 
hogy nem estek be maguk is a sok cso
dált holmi közé. Éltes bácsik alól úgy sza
ladt ki a talaj, mint karjaik közül a hűt
len szerető. Kényesen tipegő bakfisok ma
gas sarkú cipője a lábról is elszaladt s 
gazdájuk sziszegve botorkált értök. Egy 
magát még ily életveszedelem közepette is 
puderező hölgy estébe végezte magán az 
utolsó simításokat s egy külömben jó tán
cos ifjú négykézláb korzózott. A helybeli 
Ford ur 11. alól kiszaladt remekbe szabott 

1 autóbusza s megindult a hasán csúszva 
egy pocakos bácsi a piac tetején. A ter
mészet is szentesítette ilyenformán az el
múlt évnek sivár mérlegét s e percben 
Szászvároson senki sem tudja, hogy hova 
csúszott el egy egész hosszú évnek min
den fáradságos munkája s ehhez az évhez 
fűzött minden szép reménye. Elcsuszoltjai 
vagyunk ennek az évnek mindannyian s a 
csúszás okozta minden fájdalmunk és se
bünk magunkkal visszük mini sokáig sajgó 
emlékeztetőt — az újévben. —b—

— Lapunk olvasóinak, barátainak 
és munkatársainak boldog újévet kí
vánunk.

— A tűzoltók közgyűlése. A helybeli 
önkéntes tüzolíó-testület választmánya dec. 
havi gyűlésén alapszabáylaihoz híven elhatá
rozta, hogy az ez évi rendes teljes közgyű
lést e hó 8-án délután 3 órakor tartja meg 
a városháza közgyűlési termében. Tárgysoro
zat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Tűzoltó főpa
rancsnok beszámolója. 3. Pénztáros évi jelen
tése. 4. Alparancsnok beszámolója. 5. Uj pa
rancsnokok választása. 6. Esetleges indítvá
nyok. E közgyűlésre meghivatnak a város 
elöljárósága, az egyesület összes tagjai, vala
mint minden érdeklődő városi polgár.

— Igen tisztelt vevőimnek, barátaimnak 
és ismerőseimnek ezúton kívánok boldog 
újévet. Nicolae Opincar, mészáros.

— A hajtóvadászat, melyet a szászvárosi 
vadász-egyesület e hónap 27-én Kasztó köz
ség határában rendezett, a kedvezőtlen idő
járás miatt nem valami szép eredménnyel 
dicsekedhetik. Mindössze 23 nyúl került terí
tékre. Az egyesület reméli, hogy legközelebb
ről nagy vadra rendezendő vadászata sikere
sebb lesz.

— Egy áll. ig. tanitó vallás és feleke
zet ellenes magatartása. Kudzsirről Írják, 
hogy az ottani magyar reformátusok kará
csony istentiszteletével kapcsolatosan a re
formátusok egyházközségi közgyűlése a leg
élénkebb tiltakozó határozatával fordult az il
letékes hatóságokhoz, azért a tapintatlan és 
minősithetlen eljárásért, amellyel az ottani 
vasgyári elemi iskola igazgatója, Enaetescu 
ur, lehetetlenné teszi a reformátusok isten
tiszteletét. Nevezett ig. tanitó ur még pely- 
hetlen állu ifjú ember, de már hatalmas 
oroszlánkörmökkel rendelkezik valósággal ba- 
sáskodik iskolájában — természetesen, hogy 
a kisebbségi magyarokkal. A kudzsiri refor
mátusok már évtizedek óta a vasgyári elemi 
iskolában tartották istentiszteletűket és val
lásos összejöveteleiket. Eddig zavartalanul 
használhatták is az iskola termet, de mióta 
e fiatal óriás került az öregek élére: állan
dóan molesztálja az iskolahelyiségért a refor
mátusokat. Az istentiszteleteket még megtűri 
igaz, hogy a kidobás állandó emlegetésével, 
de már a vallásos estélyek megtartására nincs 
kegyelem. Az évtizedes használat után a re
formátusok — mindenek megbotránkozására 
— magán házakban kénytelenek vallásos ösz- 
szejöveteleket tartani. Még csak azt akarjuk 
kiemelni, hogy — amint Kudzsirről írják — 
Enaetescu ur a vasgyári munkások által szer
zett hármoniumot, mely eddig állandóan az 
iskola ref. templomnak is használt terméban 
volt s amelyet a reformátusok eddig szaba
don használhattak zsoltár énekléskor, most 
nemcsak a templomi használatból vonta ki, 
hanem az iskolai használatból is, mert pri
vát lakásába hurcoltatta a hármoniumot. Mi 
is figyelmébe ajánljuk az ifjú igazgató urat a 
tanügyi hatóságoknak I

— A 92-ik gyalogezred parancsnokságá
nak, tisztikarának és legénységének ez utón 
is boldog újévet kiván Nicolae Opincar 
mészáros.

— A városi községi kötelékbe való fel
vétellel járó dijakat a tanács az eddiginek 
kétszeresére emelte fel s igy az a különböző 
vagyoni kategóriák szerint ezután 2000, 1000 
és 500 Leu lesz.

— A választói névjegyzékek január else
jétől kezdve a járásbíróságnál vannak kifüg
gesztve. A felszólamlások a jegyzékek ellen 
oda nyújtandók be.

— Közgazdasági értesítés. A beálott és 
lezajlott ünnepekkel egy kis mozgalom ve
gyült bele a kereskedelmi életbe. Minden ház
tartás a bevásárlások legszükségesebbjeire 
szoritkozott s csak azt vette, amire feltétlen 
szükség volt. A hirtelen beálott nagy hideg
gel a falusi nép beözönlése elmaradt s a ke
reskedők zöme súlyosan megérezte ezt. Ka
rácsonyfában az utolsó napokban rendivüli 
kereslet mutatkozott, de már-már nem volt 
kapható. Gabonában nem volt belhozatal, né
hány élelmes közeli falubeli gazda ember sie
tett ezt a konjunktúrát kihasználni s tengeriért 
140 leüt, búzáért 220 at kértek. Vevők csak 
legszükségesebbet vásárolták. Ma tengerit 
135 leuval bőven kapni. Búzáért elérhető ár 
maximum 800 leu mm.-ként. Idő ellágyult s 
úgy behozatalra lehetünk elkészülve hanyatló 
árak mellett. A jövő év bizonyára a leu sta
bilizáció jegyében fog lefolyni s az átmena- 
tett kereskedőink, termelőink és iparosaink 
nagyon megfogják sinyleni, ezért bárkinek a 
legnagyobb elővigyázatosság ajánlható bár
mily vállalkozásnál.

Kották, a legújabb slágerek kap
hatok a Szászvárost Könyvnyomda Rt. 
könyv- és papirkereskedésében.

— Értesítés. Tisztelettel értesítjük a n. é. 
közönséget, hogy a dohány, okmánybélyeg 
és váltók árusítására vonatkozó engedélyt 
megkaptuk s igy ezen cikkek nálunk min
denféle értékben beszerezhetők. „Szászvárosi 
Könyvnyomda Rt.“ könyv- és papirkereske- 
dése.

Huszonegyezer ember
vándorolt ki Romániából.

Az európai német nemzeti kisebbségek hi
vatalos folyóirata, a Bécsben megjelenő „Na
tion und Staat“, érdekes cikket közöl most 
megjelent decemberi számában a kisebbsé
gek kivándorlásáról Romániából.

A cikk mindenekelőtt leszögezi, hogy a 
születési és halálozási arányszámok mellett 
a kivándorlás játsza a legnagyobb szerepet 
a kisebbségek életében. A legtöbb hivatalos 
statisztika azonban a kivándorlók nemzetisé
gét nem tünteti fel. Románia azonban kivé
tel és ezért a hivatalos statisztika alapján mu
tatja ki a „Nation und Staat“ cikke, hogy a 
kisebbségek körében miként emelkedik a ki
vándorlás. A „Nation und Staat“ erre vonat
kozó fejtegetéseit a következőkben szószerint 
közöljük:

— A román munkaügyi minisztérium ki
mutatásából kitűnik, hogy 1926-ban 17671 
személy vándorolt ki, illetőleg ennyien kértek 
kivándorlási útlevelet. A kivándolók túlnyomó 
része az újonnan csatolt területekről rekrutá- 
lódik. így Besszarábiából 9936, Erdélyből és 
a Bánságból 4977, Bukovinából 1840, a re- 
gátból azonban csupán 918 személy vándo
rolt ki. Nemzetiség szerint a kivánoorlők kö
zül 17073 a kisebbségi népekhez tartozik, a 
románok száma csak 598.

— A kisebbségek csak az összlakosság 28 
százalékát teszik ki, a kivándorlók között azon
ban 9*67 százalékkal szerepelnek. A 72 százalé
kos románság a kivándorlási statisztikában 
azonban csupán 33 százalékot tesz ki. Még 
plasztikusabbá válik ez az aránytalanság, ha 
a kivándorlók számát nemzetek szerint néz
zük. Ez a kimutatás a következőképpen fest: 
Románok 598, bolgárok 5112, zsidók 3698, 
(ezek közül igen sokan zsidó vallásu magya
rok, akik azonban a hivatalos statisztikában 
a zsidók között szerepelnek), ukránok 4111, 
németek 1885, magyarok 1578, szerbek, hor- 
vátok, szlovákok 287 és mások 302.

— Az ezévi kivándorlás adatai hasonlóak. 
A kimutatás csak 1927. január 1-től 1927. 
junius 30-ig terjed. Az év első felében 4927 
személy vándorolt ki, ezek közül a románok 
száma 225, vagyis 4*6 százalék, a kisebbségi 
népekhez tartozóké 4702, vagyis 95.4 száza
lék. Az egyes nemzetek megoszlása a követ
kező: 1457 német, 1398 zsidó, 725 ukrán, 
595 magyar, 272 szerb, 181 orosz, 26 bol
gár, 11 lengyel és 3 egyéb.

Az érdekes kimutatás közlése után a „Na
tion und Staat“ cikkirója megjegyzi, hogy a 
nagyarányú kivándorlás következtében a ki
sebbségek épen a legjobb munkásokat vesz
tik el és ezáltal rendkívüli módon meggyen
gülnek.

Az eltörölt és uj községi pótodók.
A napilapok vastag betűkkel közük, hogy 

hány féle községi pótadót töröl el a kor
mány. Ezután nem lesz szabad illetéket ki
vetni 1) a mezőgazdasági területek (szántő, 
rét, legelő, erdő stb.) után 2) gazdasági épü
letek, 3) kntyák után. Nem szedhető 4) kö
vezet, 5) községi, 6) híd vámok. Tilos 7) a 
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szesz, bor fogyasztási, 8) tüzotó, 9) közigaz
gatási, 10) iskola építési, 11) mezőgazdasági 
kamarai pótadók kiróvása. Nem szedhető köz
ségi illeték, 12) a magtisztító gépek, 13) ál
latok átírása, 14) statisztikai munkálatok, 15) 
legelőre kihajtott állatok után. 16) Tilos a 
lakosság közmunkára való kirendelése. Mindez 
szinte hihetetlen a földmivelő nép előtt.

De nem is hisszük, hogy sokáig örülhet
nének ennek a bizonyára karácsonyi aján
déknak szánt jó hirnek, mert már készül is 
egy uj adónem ezek helyett, amelyben mind
ezek kb. benne lesznek, valószínűleg a summa- 
summarum elmélet alapján. E nagy tilalom 
mellett szabad lesz azonban egy szarvasmarha 
után az eddigitől eltérő címen 100 leu, ser
tések után 50 leu borjuk, juhok után 20 leu 
illeték kiróvása, a kisajátitott területek után 
kát. h.-ként 5 leu. A kirendelés készpénzzel 
megváltható lesz. Úgy látjuk, hogy a pénz
ügyminiszter is úgy csinál majd mint az egy
szeri utazó, akinek az utiszámláját a főnöke 
vissza adta mert egy kalapot is felszámított 
azon a címen, hogy a vasútról köszönt egy 
jó vevőjének, miközben a szél elkapta a ka
lapját. Amikor az uj utiszámlát nézi a főnök 
amelyben a kalap nem szerepel, de a vég
összeg változatlan, kérdi, hogy mi van a ka
lappal. Az utazó azt mondja, hogy benne 
van kérem az is, csak nem látszik. Az uj 
adóval is kb. úgy leszünk, hogy benne lesz 
mind a 16 féle vám, illeték és pótadó, csak 
külön-külön nem fognak szerepelni.

A világ humora.
Megelégedés.

Vagy négy évvel ezelőtt egy primpretoriá- 
ban volt dolgom, ahol egy székelyt találtam, 
aki éppen rásózott a lótartó primprétorra egy 
lópokrócot. A hivatalban volt egy román igen 
előkelő állású ur is, mint látogató, aki meg
kérdezte a székelytől, hová való. Hosszabb 
beszélgetés után azt kérdi a nagyon értelme
sen felelgető székelytől:

— Mondja barátom, de őszintén, hogy ma
guk, magyarok, megvannak-e elégedve a mai 
állapotokkal, már tudniillik, amióta román 
világ lett erre felé?

A székely csendesen mosolyogva azt feleli:
— Műnk, igen.
— Hát már hogy mondhatja azt, szól rá 

nevetve a román ur, amikor mi, románok 
sem vagyunk megelégedve 1

Mire a székely csendesen azt válaszolja:
— A tekintetes urék tehetik.

*
Balzac és a betörő.

A párisi újságok ezt az anekdotát közük 
most Balzacról:

A nagy regényíró egy éjszaka neszt hallott 
a szobájában. Élénken figyelt, hogy mi tör
ténhetik s észrevette, hogy egy betörő bajos- 
kodik az Íróasztala fiókjával. Balzac gyertyát 
gyújtott s rémes kacajra fakadt. A betörő 
ijedten nézett körül.

— Csodálkozik, hogy oly borzasztóan ka
cagok, — mondotta Balzac. — Pedig teljes 
okom van reá. Maga sötétben keres nálam 
pénzt, én pedig már évek óta görcsösen fá
radozom hiába, hogy világos nappal fedez
zek fel belőle valamennyit.

A betörő szót sem felelve, eltűnt és Bal
zac sohasem hallotta többé hírét.

Valódi borecet kapható a Brotschi 
Frigyes-féle depóban, Orăștie, Piața 
A. Vlaicu No. 3. 67 3-4

Cenzurat: de pretorul Dămian.
Nyomatott a

„ERZSÉBET“-MOZI
A KONVIKTUSBAN.

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

Szilveszteri és újévi szenzációk I
Itt még nem látott uj filmcsillag: 

Carló Áldini, 
mindenkit felülmúló atléta. Jobb mint 
Marcó, Maciste, Sámson, Albertini stb.

Főszereplő a

Hajsza ég és föld
között

cimü szenzációs szalon kalandor film
ben. Ezenkivül bámulatba ejtő víg

játékok és pótképek.

I Mindenféle vadbőrt |
£ a legmagasabb napi áron vásárol I

Samoil Junger, |
! ORA$TIE, falca Miliői VitEazul Ho. G. I 
& 70 2 4 &

a

E

Légköri zavarok nem bántják, 
s a legtökéletesebb 

műélvezetben lesz része, ha 

Farlophon 
grammaphonon

Farlophon 
lemezekről 

hallgatja otthonában a 
világ legnagyobb művészeit, 

vv vv 
E világhírű márka gyártmányai 
feltűnő olcsó árban a 
„Szászvárosi Könyvnyomda Rt,“ 
papirkereskedésében kaphatók

1

Nincs a megyében napilap, 
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 16 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!

»Szászvárosi Könyvnyomda Részvénytársaság“ gyorssajtóján.

x — ... ■ XJx, ... r., 7.

Eladó egy önfütővel felszerelt béke
beli, cinkpléhből készült fürdőkád. 
Megtekinthető e láp könyvnyomdá
jában.

Napíái'nkl9Z8.Évre
A legjobb naptár, az

Erdélyi kincses naptár 35‘— leu
Magyar családi » 3o— „
Regélő bácsi V 36-- „
Kis regélő « 20— .
Nagy „ n 45-- „
Magyar gazda » 35— „
Szent családi » 30— „
Kis » 25— ,
Milliók » 50— „

Fehér és színes Staniol
Kaphatók a

Szászvárosi Könyvnyomda Részv.-társ.
könyv- és papirkereskedésében.

'„Hercuíes”! 
fekete sör magas cukor
tartalommal, dupla malátából 
készítve, újból kapható a Czell, cluji sörgyár § 
szászvárosi lerakatá- 
ban, (Preisích-féle ház).
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Kootz Rudolf | 
börkereskedése (gyári lerakat) | 

Orá^tie-Szászváros.-------------------------------------------------
Állandóan raktáron: bőr, talp, | 

1 bocskor, cipőkellékek és ci- | 
1 pész-szerszámok a legolcsóbb |
1 napi árak mellett. Mindenféle |

kész cipők «0--S0 *
(gummi-cipők is), női és férfi | 
táskák originál gyári árakon s 
kaphatók. 31 13-13 |t.


