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Megjelenik minden vasárnap.
Mindennemű pénzküldemények a „Szászvárosi Könyv

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

Irodalompártolás ?
Mintegy száz évvel ezelőtt rozoga 

fatengelyes kordén, széllel bélelt kö
pönyegben, nyáron izzadva, télen fázva 
kocogott végig egyik országhatártól a 
másikig a nemzet géniusza, megátal
kodott szenvedéllyel fújva harsonáját: 
nyíljatok meg lelkek, fogadjátok be az 
égi mannát, az igaz táplálékot, hogy 
erősek legyetek, mint cédrusok állhas
satok meg az ime közelgő nagy-nagy 
világszelek rohanó fuvásában is.

Ennek a küzdelmes kornak képe 
pereg szemünk előtt a vásznon arról 
a filmről, melyet Jókai „És mégis mo
zog a föld“ regény-cimmel látott el. 
Azt kellene gondolnunk, hogy száz 
esztendő után talán csak eljutottunk 
odáig, hogy nem kell újra meg újra 
fülünkbe kiáltani, meri mindnyájan tud
juk : testi erőnk, anyagi jólétünk elsor
vad és semmivé zsugorodik, ha szellemi 
részünk táplálatlanul elernyedt karok
kal bámészkodik más népek szellemé
nek magasan szárnyalásán. Száz évvel 
ezelőtt a szellemi munkás kevés volt, 
szervezetien, gyámoltalan és a géniusz 
kiadta a jelszót: pártolni kell az iro
dalmat. Pártolni az irodalmat, ez azt 
jelentette, hogy az íróknak és művé
szeknek, akikben akkor szellemi fel
lángolásunk kis mécse pislánkolt, adjon 
a nemzet életlehetőséget. És száz év 
múltán is megbotránkoztatóan gyakran 
halljuk ma is, hogy pártolni kell az 
irodalmat, művészetet. Megdöbbentő 
annak elgondolása, hogy még mindig 
kell magyarázzák nékünk, mert még 
most sem tudjuk, hogy az igazi iró, 
igazi művész kell, hogy Írjon, fessen, 
mert lelke csak úgy él, ha belső va
lójának ez által külső formát ad. Meg
élhet-e anyagilag, vagy nem, nem kér
dés, neki ebben a maga-maga oda
adásában van egész élete. De amit az 
ő lelke meglátott, ami az ő szárnyait 
szellemi magaslatokba vitte, azt né
künk nyújtja, hogy a mi szellemünk 
is átvegye az ő gondolatait és vele 
tudjon emelkedni.

Öt pártolni? Hisz ő pártol, vezet 
minket, ő ég érettünk. Mintha azt mon- 
danók: pártoljuk a földmivest, mert 
érettünk izzad és küzködik, vásároljuk 
meg a búzáját és tenyésztett állatját, 
mert különben nem tud megélni. Ugye 
nevetséges beszéd volna ez. Miért 
mondjuk hát, hogy pártolnunk kell az 
Írót, művészt, mert különben nem tud 
megélni? Hát még mindig nem érez
zük a lelki éhséget, amit például csu
pán egy jó könyv elolvasása elégít ki ? 
Mit remélünk mi a jövőtől, ha még

mindig csak a testi éhségről tudunk s 
ha ez ki van elégitve, már csak az 
élvezetvágy megelégitésére gondolunk.

Gyomromat megtöltöttem izes éte
lekkel, testemet beburkoltam illő ru
hákkal, most még van egy kis pénzem, 
azzal testi élvezetek mámorát szerzem 
meg magamnak. így telik el a ma, el a 
holnap, (a tegnap is igy telt el) s az 
életet leéltem. A jövő? Az is lesz va
lakié, bolond aki ezen töri az eszét, 
pénzemet én is megtudom inni, miért 
igya meg a pap?

Ha ilyenek vagyunk, elmúlik jele- 
münk és nincsen kilátásunk a jövőre. 
Nem, van kilátásunk a jövőre, de ez 
a kilátás sivár pusztulás képét tárja 
elénk. Eivész a nép, amely műveltség 
nélkül való. Elsorvad a lélek, amely 
táplálkozásra nem vágyik. Elsorvad az 
egyén lelke és elsorvad a nemzet lelke 
is. Sóvárognom kell a jó olvasmányt, 
mint a jó testi táplálékot, hogy a lel
kem igazán éljen és testemnek veze
tője lehessen. Hogy pénzbe kerül? 
Hát gondolok-e arra, hogy a kenyeret, 
húst köteles valaki ingyen ide adni? 
Nemszabad ingyenélőnek lennem ol
vasmányaimmal sem. Ha fizettem a 
kenyérért, kell fizetnem a könyvemért 
is. A kenyeret a tehetetlen koldus vagy 
útonálló rabló kívánja ingyen. Becsü
let dolga, megfizetni a szellemi munka 
árát is, nem azért, mert ő él az árá
ból, hanem azért, mert én élek az 
övéből.

Tehát nem keli pártolni az irodal
mat, amint hogy nem kell pártolni a 
földmivelést. A töldmives megél, mert 
nékem szükségem van az ő termé
nyeire s megvásárlóm azokat. Az iró 
— életrevaló tátsadalomban — megél, 
mert nékem szükségem van az ő köny
veire. És mit szóljunk az olyszerü iro
dalompártolásról, hogy egyes testüle
tek, egyesületek irodalompártolás cime 
alatt megvásárolnak egy példányban 
egy müvet, az végig jár a tagok ke
zében, egyik-másik el is olvassa, azu
tán a feledés pora száll lassan reá. 
Ez bizony nem irodalompártolás, an
nál kevésbé irodalomból való táplál
kozás és csak egy formában menthető, 
ha a kézről-kézre járatásból egyik má
sik olvasó alkalmat kap arra, hogy 
a munkát megismerve, hozzá kapcso
lódjék annyira, hogy érezze szükségét 
a vele való együttlakásnak, ami azt 
jelenti, hogy ez a munka neki meg
tetszett, ez kezéhez közel kell legyen, 
mert többször kell még belenéznie, te
hát meg kell azt vennie, táplálékul ka
marájába elhelyezi, ott vannak még 
más társai is, társalogni fog ma egyik-

kel, holnap a másikkal, csak azt saj
nálja, hogy mint ételnemüekben is ta
karékoskodnia kell, szellemiekre se te
lik bőven. S amire nem telik? Majd 
módot nyújtanak futólagosabb ismeret
ségekre a köz- és kölcsönkönyvtárak, 
de amit ott talál az nem igazi, teljes 
szellemi barátja, azzal nem bizalmas- 
kodhatik a napnak munkája és az éj
nek ábrándos csendje közepette, az 
csak kirakat számba megy, ahol úgy 
nő meg vágyó sóvárgása, mint a di
vathölgyé szép pipereáruk kirakata előtt.

Nem, nem kell pártolnunk az iro
dalmat, élnünk kell vele. Ha nem élünk 
vele, nem élünk semmiképpen sem, 
csak tengődünk, egy ideig, amig a 
mellettünk elrobogó életrakéta gépko
csija keresztül nem robog vak önzés
sel tömött pókhasunk fölött.

Z. u. i.

Béke, kultúra.
Az egymást meg nem értés, a kapkodás, a 

béke tizedik esztendejében immár tetőpontját 
érte el. A közéletben, a pedagógia terén a 
legképtelenebb szélsőséges elvek dominálnak, 
gazdasági téren pedig úgy a földmives, mint 
az iparos és kereskedő valósággal szizifusi 
munkát végez, mert verejtékes munkája majd
nem egészében utópisztikus eszméktől fütött 
militárista és önző intézkedések által emész- 
tetik föl.

A megoldás pedig igen egyszerű: becsü
let, emberszeretet. Becsület, amellyel önma
gunknak és emberszeretet, amellyel ember
társainknak tartozunk.

Ámde becsület vezeti azt a birót, aki az 

igazságot felekezeti és nemzetiségi mellék
tekintetek szerint méri ? Becsület vezeti azt a 
közhivatalnokot, aki a kezelésére bizott köz
vagyont szabad prédának tekinti, melyet a 
csalásnak eddig nem ismert mesterfogásaival 
megdézsmálni szabad, ha lehet? Hogy az 
ilyen mentalitásnak vége börtön és szégyen, 
az ma, úgy látszik, alig jön figyelembe.

S mit szóljunk századunk hires és annyi
szor fitogtatott emberszeretetéről, melynek az 
újkor emberét kellene megkülönböztetnie az 
ókor emberétől ?

Emberi alakot öltött ezelőtt 2000 eszten
dővel Palesztinában egy égből leszállóit ma
gasztos szellem, ki az ember első életszabá
lyául az emberszeretetet állitá fel s példájá
val mutatá be, hogy ennek a mindig filozo
fáló és mindig sovén zsidó fajszeretet fölött 
kellene állnia. Szeresd felebarátodat mint ten- 
magadat l

A zsidók keresztre feszítették a szerintük 
hamis prófétát, a civilizált világ azonban le
borult a magasztos fölfogás előtt s martirok 
ezreinek vére pecsételé meg az uj tannak 
igazságát. Az uj tannak lett volna hivatása
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megszüntetni a fájó és vallási ellentéteket, s 
az egész emberiséget egyesiteni az örök béke 
és testvériesség szent jegyében.

S mit látunk ma kétezer év múltán?
Köztudomású, anekdótaszerü bizonyitékok 

vannak reá, hogy a németek 1870-ben a fran
ciák elleni minden gyűlölet nélkül mentek 
bele a III. Napóleon által forszirozott hábo
rúba. Az akkori békekötés, annak föltételei 
is nem a gyűlölet, hanem a védekezés szel
lemétől vannak áthatva. S hogyan állunk most, 
az uj békekorszak 10-ik évében?

Nyilt titok, hogy a gyűlölet hangja a fran
ciák ellen a németek szivében minden Lo- 
carno-k dacára ma talán még magasabb láng
gal lobog, mint viszont, s a magas diplomá
ciának egyik legnehezebb feladatát képezi: 
leplezni, s amennyiben lehetséges, megaka
dályozni annak erősebb kirobbanását. A né
met közmondás azt tartja:

„Wie die Altén pflegen, So machen die 
Jungen“. Hogy a kisebb nemzetek egymás
közti viszonyában hogy állunk, azt naponként 
bőven illusztrálják Belgrád, Macedónia, Tri- 
ent stb.

Ipar, művészet, tudomány, gadaság, egy
szóval a kultúra helyzetét mennyire befolyá
solja e szomorú körülmény, azt naponként 
tapasztalhatjuk, hogy pedig egy esetleges há
ború ma mit jelent, arról élénk képet rajzolt 
egy Amerikában tanulmányúton járt bukaresti 
tanárnak előadása, mely szerint az amerikai 
kémikusok egy olyan mérges gázt fedeztek 
föl, melyből egyetlen bombának a léghajóról 
való lebocsátása elégséges egy olyan kisebb 
város, mint például Szászváros összes lakói
nak elpusztitására. Ezer tonnányi ilyen gáz 
pedig elég lenne a legnagyobb városok: Bécs, 
Páris és London stb. elpusztitására is. A jö
vendő háborújában tehát az otthonában dol
gozó iparos vagy a mezőn foglalatoskodó 
békés szántóvető éppen úgy az ellenség előtt 
állana, mint a harctéren harcoló katona. Egy
szóval a jövendő háborújának jellegét az 
adná meg: Mindenki, mindenki elleni

Naponként foglaljuk azért imáinkba e két 
drága szót: Béke, kultúra I —n,

A dédácsi magyar-nap 
programja.

Hunyadmegye magyarsága találkozik az évszázados 
partiban. — a romániai magyarság vozotöfőfiai 

is Dédáüson lesznek ezen a nagy napon.
Ma már teljes képét nyújthatjuk annak a 

nagyszabású kerti mulatságnak, melyet Hu- 
nyadvármegye magyarsága 1928. julius hó 
15-én, vasárnap Ocskay István dédácsi park
jában rendez. A megye minden részéből ér
kező beszámolók arra engednek következtetni 
hogy ez a mulatság túllépi a szokásos nép
ünnepély kereteit és valóságos magyar-nap 
jelleget ölt, melynek fényét nagyban emeli 
az is, hogy a magyarság számottevő vezetői, 
köztük gróf Bethlen több országgyűlési kép
viselővel is, részt fognak venni.

A délután 2 órakor kezdődő kerti mulat
ság, melynek védnöknője Ocskay Istvánná 
úrasszony, részletes programját már is kö
zölhetjük.

A gyönyörű fekvésű parkban a közönsé
get minden városból autóbuszok fogják ki
szállítani, melyekről a rendezőség jó előre 
gondoskodott. Tekintettel a pont két órakor 
kezdődő lóversenyre, az autóbuszok minden
ünnen már d. e. 12 órakor kiindulnak és ez 
időtől kezdve állandóan, a szükséghez ké
pest közlekednek.

A park árnyékot nyújtó fái között a közön
séget a legkitűnőbb ételek és italok várják, 
mit lelkes asszony és leány sereg fog árulni. 
Természetesen a szórakoztató játékok ezer 
módjáról gondoskodott a rendezőség, úgy, 
hogy e napon senki sem fog unatkozni.

A Rózsakirálynő választásról már múlt szá
munkban irtunk. így e számunkban csak 
annyit jelzünk, hogy a koronázás az esti tánc 
kezdete előtt fog megtörténni. Ez egyike lesz 
a kerti mulatság legszebb látványosságainak 
s hisszük, hogy a közönség el lesz ragad
tatva attól a szép képtől, melyet a rózsaru
hás apródok középen a rózsakirálynőjével és 
két udvarhölgyével, nyújtani fognak.

És hisszük azt is, hogy a közönség, Ötvös 

zenekarának muzsikája mellett, a legjobb .han
gulatban fog táncolni, mulatni. Reméljük azt is, 
hogy mindenki, nemzetiségi és felekezeti kü
lönbséget és ellentétet mellőzve, a rendezőség 
szives meghivásához híven a magyarsággal 
együtt meg fog jelenni a dédácsi mulatságon 
hol délutántól reggelig a jókedv lesz az ur.

Bodor János a szépiró.
Régóta figyeli, nézi az életet s leginkább 

azt, amelyben az áldott nép bölcsőtől a sirig 
hullámvonalban haladó pályán botorkálva 
nézi a göröngyös de tapodható földről a kék 
simaságnak látszó, de kézzel nem tapintható 
eget. Hogy mint látta meg a nép lelkét, mi
ként vetíti szemünk elé annak belső világát: 
láttuk és gyönyörűséggel élveztük néhányszor 
felolvasó esték alkalmával, amikor egy-egy 
elbeszélésben elénk varázsolta néhány gyö
nyörű képét a falusi életnek. Most egy kö
tetre menő elbeszélése jelenik meg a könyv
piacon. .Életképek“ cim alatt. Gyönyörűség 

és épülés kinálkozik abban az olvasónak s 
hisszük, hogy sokan kapnak az alkalmon, 
mely most az előfizetésre kinálkozik. Az elő
fizetés dija 110 leu, mely a szerző: Bodor 
János ref. lelkész Orájtie—Szászváros címére 
e hónap végéig küldendő. Azontúl ára 120 
leu és a postadij. 10 kötet együttes megren
delésénél 5 százalékos engedményt nyújt a 
szerző.

A KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.
Kedves Szerkesztő url

Végső elkeseredésemben fordulok Önhöz 
e panaszommal és, mint a közügyek vérző 
bajnokától, kérem, hogy soraimat b. lapjában 
közzétenni kegyeskedjék, mind amellett, hogy 
kevés reményem van a meghallgatásra.

Ugyanis zenész urakhoz szállnak panasz 
sóhajaim. És pedig első sorban két itthon 

maradt klárinétos közkatona úrhoz a bandá
ból, másodsorban a Lobstein villa ismeretlen 
Patefonos lakójához adresszálom végső elke
seredésemben panaszos sóhajaimat. A sóhi
vatalban hasztalan mutogattam tapló füleimet, 
Önhöz utasítottak — kedves Szerkesztő ur — 
mert önnél állítólag mindenre volna panacea, 
tehát a folytonosan zengedező klárinétok és 
pont a villanyoltásig harsogó Pathefon ellen 
is kell legyen fülbe való balzsamja.

Drága Szerkesztő url Hallott, látott-e Ön 
szerencsétlen fiótásokat ? Ha nem, jöjjön nap
közben a kaszárnya elé. Reggel 6 órától este 
7 óráig hallhat és láthat itt az utca felőli rá
csok mellett egynéhányat! Istenem, be gyö
nyörűen szólnak ezek az itt maradt fuvolák! 
Kár, hogy nem vitték el ezeket a szerencsét
len fuvola-bajnokokat is a fürdőre, mert olt 
talán jobban értékelték volna művészi ambí
cióikat. És ha már nem vitték fürdőre, bár 

a kaszárnya háta megé vinnék őket, mert ott 

a hátsó területeken hátha több és nagyobb 
érdeklődés kisérné művészi törekvéseiket, me
lyekről reggel 6 órától este 7 óráig szakadat
lan buzgósággal tesznek bizonyságot. Mi, a 
sétatér-utcaiak nem igen tudjuk élvezni a 
fuvola-szólókat, hiányzik a harmóniából a 
fürdőre telepített nagy dob és cintányér is I 
Összmuzsikához vagyunk szokva I Oh, hogy 
nélkülözzük is mi a reggeli 6 órai szimfó
niákat ? I

Na, de hogy ne maradjunk magunkra a két 
szerencsétlen flótással, kárpótolt az ég egy 
nagyszerű Pathefonnal. A Lobstein villából 
minden este harsog, csattog a muzsika-gép 
— villanyoltásig, epekedve a bánatos éjsza
kában. Igazán hálásak lehetünk, hogy olyan 
kedves álomba ringató szerszámmal pótolta 
az ég nyári veszteségünket s hogy az eltávo
zott nagy dob és cintányér nappali szimfó
niája helyett most már a legmagasabb ka
mara-zene mellett szundithatunk álomra éjjel 
1 és 2 óra között 1 — Kedves Szerkesztő ur! 
Igaz, hogy taplófülüek vagyunk, de csináljon 
valamit, hogy bár egy hónapig ne halljuk a 
fuvolákat és a magasból epekedő Pathe- 
fonokat 1

Egy SétatÉr-utcai botfülli.
* * *

Tisztelt Szerkesztő url

Egészen az ó-korban, valamikor 1914. előtt 
az volt a jó és szép szokás, hogy tavasz kez
detén, amint egy kicsit kopott volt valamelyik 
ház, a gazdája frissen festette. így aztán má
jus végére, az akác virágzásának idejére szép 
kis skatulya képét vette fel a város. Aztán 
jött a háború, a nélkülözések ideje, a há
zak testetlenek' maradtak s a kopott falak 
ugyancsak elcsúfították városkánk külső ké
pét. A városi szépészeti bizottság a nagy vi
lágégésben valahol hősi halált halt s igy nem 
volt senki, aki a háztulajdonosokat kissé fel
piszkálta volna. Végre azonban már oly ko
pottak lettek a falak, hogy maguk a háztu
lajdonosok szégyelték a kopottságot s egyik 
másik nagy elhatározással festetni kedett. A 
kezdők aztán lassanként magukkal ragadták 
a többieket is — s lassanként ragyogó tisz
tává válik megint a város, ha sok esetben 
adósság árán is. Valamivel azonban nem szá
moltak a háztulajdonosok: a sok képviselő
választással, a kampós kereszttel, mint ház
falakat diszitő ornamentikának a divatba jö- 
vésével s az inasgyerekek rajzoló tehetségé
vel, kik, mint egy letörölt táblán, úgy pingál- 
nak a frissen festett falra szép kaligrafikus 
betűket és karikatúra figurákat. Hasonlókép
pen a helybeli plakátragasztók szövetsége 
sincs különös tekintettel a frissen festett falra.

Ez utón kérjük tehát az illetékes hatósá
got, hogy a város érdekében vegye védel
mébe a frissen festett házak épségét, tiszta
ságát, különös tekintettel a közelgő király
szobor leleplezésre, mely országos ünnepség 
alkalmával ugyancsak birálat tárgya lehet a 
város külső képe.

Hz országúti háztulajdonosok.

A tudomány.
Az alkohol az érdekelt szeszbárok jóvol

tából és az illetékes autoritások támogatásá
val horribilis drága lett, mégis sok a részeg 
ember.

A morfium és cocain csempészeket nehéz 
börtönbüntetéssel sújtják, mégis annyi a mor
fiumista, hogy az összes őrültek háza kevés 
befogadásukra.

Egy román közmondás azt mondja „lupul 
lasă părul, da năravul nu“ — a farkas el
hullatja szőrét, de nem a rossz szokását.
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így vagyunk a tudománnyal is. Aki annak 
rabja, soha többé nem menekszik tőle. Amig 
azonban egyéb szenvedélyek károsak az ille
tőre és az emberiségre, a tudományszomjnak 
csak a tudás adja meg az árát, az emberi
ség nyerészkedik a tudósok által végzett 
munkán.

Másfelé a tudósokat az állam vagy a tár
sadalom hahatósan támogatja, mifelénk az 
éppen megforditva van. Nálunk az államha
talom egy párt és annak nagyobb gondja 
van, mint holmi tudósokat pártfogolni. A tár
sadalom ? Az nálunk réges régen nincs már. 
Mécenások, azok már kihaltak. Helyette Schy- 
lokok boldogítanak. Ily körülmények között 
óriási akaraterő és óriási nagy lemondás kell 
ahhoz, hogy egy tudós produktiv munkát vé
gezhessen. Itt van Lepși profeszor esete. A 
szónak legnemesebb értelmében tudós, nagy 
hire van külföldön, csak hazánkban nincs el
ismerés nincs támogatás részére. Hajija tu- 
dományszomja, amely nála nem szenvedély, 
hanem élethivatás, itt hagyja nyugodt, bol
dog családi tűzhelyét azért, hogy kitudja 
mily szenvedések árán a tudományt egy 
lépéssel előbbre segitse vinni, sőt még adós
ságot csinál, hogy tudományos utjának költ
ségeit fedezhesse. És az asszony lemon
dással veszi tudomásul, hogy a családfő 
kitudja meddig távol lesz, de nem tartja visz- 
sza, sőt ő bátorítja buzditja kitartásra. Vájjon 
kik a hősök? Ti, hasoncsuszva mászó őrült
jei a pénznek, a vagyonnak, Ti monopolizáló 
harambasák smokingben, frakkban, Ti a ha
talmasokhoz eb módjára dörgölődző, mások 
nyomorúságán élősködő emberállatok, Ti vagy 
az az egyszerű profeszor-e, aki minden ké
nyelemről lemond azért, mert hajtja élethiva
tása, akinak hírnevében biztosan megint csak 
Ti fogtok sütkérezni ?

Tudós profeszor uram, csak bátran előre. 
Isten és megértő emberek jó kívánságai ki
sérnek utodon. Az a mindenható aki a min- 
denséget kormányozza, ügyelni és támogatni 
fog, hogy sikerekben gozdagon, egészségben 
térhes vissza családi fészkedbe.

Szerencsés utat. ALPHA.

HÍREK.
— Aranylakodalom. Id. Schuleri Károly 

szeszgyáros, földbirtokos ur és neje folyó hő 
9-én ünnepelték aranylakodalmukat. A ritka 
szép családi ünnepélyen a kiterjedt rokonság, 
gyermekek, unokák, dédunokák és ismerősök 
ünnepelték a jubilálókat, kik 50 szorgalmas 
és megfeszített munkában eltöltött év mes- 
gyéjén pompás és friss egészségben fogadták 
a jőkivánatokat.

— 1931. végéig Románia befejezi az 
agrárreformot. A földmivelésügyi miniszté
rium részletes jelentést állított össze a föld
reform eddigi eredményeiről. Az érdekes je
lentés legfontosabb adatai a következők: A 
parcellázásra került birtokok kiterjedése 10 mil
lió 476.076 hektár, ebből pedig 7 millió 
746.998 hektárt már felmértek. A felmért te
rületből 2 millió 737.634 hektárra még csak 
parcellázási tervek vannak, ténylegesen fel
parcelláztak 2 millió 84.464 hektárt, házhe
lyekre pedig kiosztottak 93.922 hektárt. Ed
dig tehát összesen 2 millió 148.386 hektár
nyi területet adtak át a falusi népnek és 2 
millió 148.386 hektár most van átadás alatt. 
A fennmaradó 5 millió 99.364 hektárnyi te
rületből, amelyben benne vannak az erdősé
gek és a régi tulajdonosok birtokában meg
hagyott területek is, még csak ezután fogják 
szétválasztani a felosztásra kerülő részt, amely 
1929. és 1931. között kerül majd parcellá

zásra. A földosztással járó technikai munká
latok eddig 374 millió 598.368 leube kerül
tek. Ebből az összegből azonban még nincs 
kifizetve 81 millió 890.614 leu, amely a ka
taszteri mérnököknek jár az elvégzett mun
kákért. A további felmérési és parcellázási 
munkálatok költségét 680 millió 824.008 leure 
becsülik. A központi kataszteri igazgatóság 
úgy tervezi, hogy a hátralevő munkálatokat 
1931. végéig befejezi. A földosztással járó 
összes költségeket az állam csak előlegezi 
és igy azt az 1 milliárd 57 millió 598.80Q 
leüt, amibe az egész földosztás kerül, négy 
év alatt, az agrárreform teljes befejezéséig 
vissza kell fizessék azok, akik földet kaptak.

— A Siebenbürgisch-Deutscher Sän
gerbund (Erdélyi Német Dalszövetség) bécsi 
útja alkalmával kedden, folyó hó 17-én fél 
9 órakor este Hanns Schlütter-Ungar seges
vári zeneigazgató karnagy vezetése alatt a 
„Transsylvania“ kertjében koncertezik, Mű
sor: Lassel: Einsamkeit, Stubbe: Schiffe die 
sich nacht begegnen, Novak: Heimatlied, 
Kirchner: Seangtuchsklook (Sonntagsglocken) 
Richter: Mein Lieb ist tot, H. Schlütter- 
Ungar; Wanderlied Lassel: Gelübde. Moz
galmas zenei napok elébe néz városunk kö
zönsége, másfélszáz dalárdista koncertjét aligha 
fogja közönségünk valaha még hallani. Szász
városról együttesen utaznak Bécsbe, ahol f. 
hó 21-én egy méreteiben grandiózus világra
szóló zenei eseményben lesz része Bécs vá
rosának. Harmincezer énekes koncertezik egy
szerre, mely koncertet a bécsi Rosenhügel 
rádió közvetíti az egész világgal. A helybeli 
rádió tulajdonosok kedvező idő esetén hall
gatják 20-án este fél 10 órai kezdettel. Más
nap 21-én déli 12 órakor ismét hallható lesz 
az aznapi műsor.

VIDEÓI
Előfizetőinket tisztelettel kérjük, 
hogy esedékessé vált előfizetési 
dijaikat a „Szászvárosi Könyv
nyomda Rt.“ cimére postafordul
tával beküldeni szíveskedjenek. 
Tisztelettel: a KIADÓHIVATAL.

— A szászvárosi állami anyakönyvi 
hivatal házassághirdető tábláján a következő 
házasulandók kihirdetése van kifüggesztve: 
Popa Miklós 35 éves gör. kel. vallásu ci
pész segéd szászvárosi lakos, kinek szülei 
néhai János és Armean Mária — vőlegény 
és Boldor Anna 17 éves gör. kel. vallásu ha
jadon szászvárosi lakos, kinek szülei József 
és néhai Roș Mária — menyasszouy.

— Kedvező alkalom tüzifabeszerzésre. 
Szászváros városnak Sebeshely község terü
letén termelt bükk-tüzifája, a sebeshelyi kira
kodóhelyen elszállításra készen áll. Ölenkint 
(4 köbméter) ára még e hónapban 520 leu, 
a jövő augusztus hónapban már 550 leu lesz. 
A városi erdészeti hivatal, hogy a közönség
nek a fafuvarozás tekintetében is könnyebb
séget nyújtson, megállapodott fuvarosokkal 
akik 330 leu árért hozzák ölét a fának. A 
fautalvány kiváltása alkalmával kifejezett kí
vánságra, az erdészeti hivatal maga közvetíti 
a fuvar megrendelését is. Itt említjük meg 
azt is, hogy a polgármesteri hivatal tervbe 
vette a bikaistálónál bekerített nagy területen 
tüzifaraktár berendezését, ahol a tél folyamán 
folytonosan készletben tartana eladó fát a 

legszükösebb viszonyok közt élő lakosság 
igényeinek kielégithetése céljából. Ezek az in
tézkedések és tervezgetések méltán dicsérik 
Amlacher városi erdőmestert, akinek nemcsak 
azt sikerült keresztül vinni, hogy az eddigi 
gyakorlatban volt vállalati fatermelést meg
szüntetve a város a házi kezelést vezette be, 
de azt is bebizonyította, hogy ez a kezelés 
sokkal gazdaságosabb is, miből kifolyólag a 
a tűzifa áraknak az egész helyi piacon mér
séklését volt képes előidézni. Az eredménye
sebb erdőkezelés mellett tanúskodik az is, 
hogy a város 150 vaggon tűzifa szállítása 
iránt nyújtott be ajánlatot a helybeli helyőr
séghez s ebben az ügyben a hadtestparancs
nokság döntését várják.

— Az uj mozi. Városunk mozikedvelő kö
zönsége hosszú vakáción volt az „Erzsébet“ 
mozi hatóságilag eszközölt beszüntetése miatt. 
Ez a ténykedés ugyan dolgos és szorgalmas 
emberektől vette el a nehezen megszerzett 
száraz kenyeret, de a mai élet nem áll már 
meg a romok mellett, rohan tovább s a vál
lalkozó kedv még oly kihalt és csendes fé
szekben is, mint a mi városunk, megpróbál 
érvényesülni még súlyos áldozatok árán is. 
Az uj vállalkozók a családi házat igen jelen
tős anyagi áldozatok árán a törvényben irt 
feltételeknek mindenben megfelelő modern 
moziteremmé alakitották át s most a város 
szivében egy olyan moziszinházunk van, mely
nek párját kevés kis városban találjuk meg. 
Az augusztus elejére tervezett megnyitás elé 
nagy várakozással tekint városunk moziláto- 
gotó közönsége. Értesülésünk szerint az uj 
mozi vezetője a legjobb filmeket kötötte le, 
hogy a hosszú szünetért kárpótolja a kö
zönséget.

— Közgazdasági értesítés. Búza. Ki
tűnő időjárás és jó terméskilátásból kifolyó
lag mind nagyobb és nagyobb tételek kerül
nek piacra. Ára 1000 leuval kezdődött, de 
délfelé már olcsóbban is volt kapható. Jövő
hétre már valószinüleg megkezdődik az uj 
búza aratása, miáltal az ő búza árában nagy 
visszaesés fog bekövetkezni. Tengeri. Kínálat 
elég jó. Ára 180—185 leu volt nagy vékán
ként. Árpa. Rendkívüli bő felhozatal uj ár
pában, ára 80—90 leu litervékája. Krumpli. 
Uj krumpli bőven jött, ára litervékánként 
50 leu.

Mire és kire várnak, lányok ?
Gyurkovics mama mondása, hogy a 

lányok menjenek férjhez, — de a fiuk ne 
nősüljenek, csak félig fogant meg. Nem nő
sülnek a férfiak.

És ugyanakkor, Önök lányok, várnak vala
kire, „aki rendelve van.“ Bizonyára gondol
kodtak a jövőjükön. Vannak akik cinikusan 
lemosolyogják képmutatással a férjhezmenés 
kérdését:

— Én nem akarok férjhez menni.
Vagy pedig a gyönge emberek filozófiájá

val rezignáltan sóhajtják:
— Majd csak lesz valahogy.
Avagy abban csúcsosodik ki véleményük, 

hogy „pénzsóvár“ népségnek bélyegeznek 
bennünket, férfiakat, tudatos igazságtalan
sággal.

Egy kis tárgyilagosággal belátnák a követ
kezőket :

A mi generációnk elsodort országok, elso
dort egyéniségek, még el§odortabb életsorsok 
összessége. A háború elsodort bennünket a 
jól megalapozott lassú tempójú kulturafejlő- 
dés útjáról, egy szeszélyesen kapkodó, újjá 
születő társadalmi berendezés útvesztőjébe. 
A házasság a régi adottságok mellett köze
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lég az abszolút csődhöz. Azok akik nem tud
ják felfogni azt, hogy a ma veszett iramú, 
.kényért“ sikoltó élethez, illetve házassághoz 
máskép kell felfegyverkezni, — azok akár a 
házasságon bellii, — az után, avagy örökre 
azon kivlll rájönnek tragikus gondatlansá
gukra.

Mert nincs megoldva a probléma azzal, ha 
rányomják a gúny bélyegét a férfiak homlo
kára, ahol a sok gond-barázda a N. N.-et, 
a nem nősülöket jelképezi. Mert ők éppen 
úgy nem bűnösök, hanem épenséggel Önök
höz hasonló szenvedő alanyok.

Önök megtanulnak főzni, esetleg zongo
rázni, nyelveket beszélnek — és testi-lelki 
szépségeiket, elég ellenértéknek vélik a férfi 
nevéért és dolgos kezéért, Ez igy volt rendjén, 
azonban ma ez olyasvalami, mintha könnyű 
báli cipőben indulnának el hegyet mászni. 
És még ráadásul várnak. Várnak bűnösen 
ölhetett kézzel, várják a Valakit, aki .ren
delve van.“

Pedig rettenetes lehet igy várni a bizony
talanságba.

Mire várnak? Kire várnak?
Nem érzik a nyugat ? leheletét. Nem érzik, 

hogy nyugaton ébrednek a lányok? Bátorí
tani kell a férfiakat, hogy nem csak anya, 
hitves, szerető és barát tudnak lenni. Báto- 
toritani kell őket, hogy nem kölöncök a ke
nyérkereső nyakán felfokozott kulturigényeik- 
kel, — hanem vele egyenrangú kenyérke
reső munkatárs is tudnak lenni ha a szük
ség úgy kivánja.

Nem várni, lányoki Kenyér keresetet ta
nulni I Ez legyen a tarsolyukban utravaló a 
műveltség mellett. Nem bízni szépségben, 
hozományban. Az első múlandó, az utóbbi 
elúszhat, — de többnyire kisebb mint az igé
nyeik. Legyen vége a kishitű felsóhajtások
nak: hej ha én .férfi lennék.“ És közben 

külsőségekben, eredetieskedésben utánozzák 
a férfiakat. Nem a cigaretta, nem a rövid 
haj a mi jellegzetességünk, hanem a produk
tív munka.

A kenyér keresetnek ezernyi lehetősége áll 
nyitva a női szellem és találékonyság előtt. 
Kiki a maga érzéke, tehetsége módja szerint 
cukrász, szabónő, kézimunkaelőnyomó, nyelv-, 
zongoratanárnő, iparművész, stb. De nem 
„kimondott“ férfipályára özönleni. Nem az 
önzés beszél belőlem és nem a női munka
teljesítmény lebecsülése. Hanem ha Önök az 

amúgy is túlzsúfolt, egyébként látszólag nők
nek is megfelelő szellemi pályákra özönle
nek, az amúgy is csordultig teli pohárból 
lecsurog a felesleg. És ebben a feleslegben 

férfiak nők vegyesen lezuhannak a kenyérte- 
lenség semmijébe. Végeredmény: .nem nő
sülhetek“ stb. Igen tiszteletre méltók azok a 
lányok akik diplomás pályát kezdtek és azt 
be is fejezték — bizony gyakran nélkülözé
sek árán. Azonban valóban ritka kiválónak 
kell lenni annak, aki az alaptalan előítéletet 
le tudja győzni, a férfi hegemónia megalapo
zottságával szemben.

Segítse Önöket az Isten, hogy valóban a 
női hivatásuknak élhessenek és ne keljen 
igénybe venni az életben akár férjezettnek, 
akár özvegynek, elváltnak, avagy lánynak a 
kenyérkereső képességüket. Azonban méltóz- 
tassék elhinni, hogy egész másképpen fog
nák fel az életet, másképpen kapcsolódnának 
az urukhoz, ha tudnák, hogy miből is lesz 
az a tavaszi toilette.

Az elhatározástól a tettig csak egy lépés. 
Csupán a kisváros szellemét kell letépni merni 
ahogy merték még matrónák is a bubi fri
zurával.

Mindez nem társadalmi tudományi újdon

ság, nem is szól mindenki szája ize szerint. 
Mégis boldog lennék ha csak egy is az Önök 
soraiból megtisztelne Írásbeli hozzászólósával 
„Gamma“ jeligére a szerkesztőségbe.

GAMMA.

Cenzurat de: 0. Ivâjcoiu, secretar de piasí.

Tanulóleányok felvétetnek
női divatszalonban, Orăștie, Strada 
Filipescu 5. sz. alatt. 5 2-2

Eladók a Str. Bratianu 29. és 31. 
szám alatti házak. Értekezni lehet 
Orbán Lajos tanárnál. 138 3-

Elsőrangú finom borecet kap
ható a Transsylvania szállóban, lite
renként 15 leu árban. 92-2

Bérbeadó a ref. Kún-kollegium kon- 
viktusi terme, a volt mozi terem. — 
Kún-kolleg. gazd. hivatala. 8 2-

Nagyobb mennyiségű zsákok, 
jó minőségű, egyszer használt, ju
tányos árban eladók Breckner 
Mihály szappan- és gyertyagyárában 
Szászvároson. 137 3-6

Eladó a Str. Bratianu (Varga-u.) 32. 
szám alatti Csap-féle ház 8/< holdas 
gyümölcsös kerttel. Értekezni lehet 
Dr. Martini Ágoston ügyvéd úrral, 
vagy Csap Ágoston órás m. úrral 
Craiova. 7 2-3
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FIGYELEM!
Uj autó-taxii

Van szerencsém a n. é. közön
ség szives tudomására hozni, hogy 
egy uj és kényelmes Fiát-autót 
hoztam forgalomba, mellyel bár
mely hosszabb vagy rövidebb útra 
nagyon olcsó árért állok a 
t. közönség rendelkezésére.

Szives pártfogást kérve vagyok 
teljes tisztelettel
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Vendéglő megnyitás!
A n. é. közönség szives tudomására hozom, hogy a teljesen átalakitott

55„BOULEVAED 
étterem és kávéház vezetését átvettem s azt f. hó 8-án, vasár
nap megnyitottam.

A legtisztább fajborok, a legkitűnőbb konyha, a legfino
mabb cukrászsütemények, fagylalt stb. versenykivüliségéről a n. é. 
közönség személyesen fog meggyőződhetni.

Abonensek részére julius hó 15-től a legjobb házikoszt 
kapható. — A n. é. közönség szives pártfogását kéri, teljes tisztelettel
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id. Bisztricsányi Ernőjét 
vendéglős.

MiFigyelem! Folyó hó 14-én, szombaton este nagy, ünnepélyes 
megnyitás. Ugyanakkor az ország legjobb márkájú söre, a „Luther“- 
sör mélyen leszáliitott árban fog a n. é. közönségnek felszolgáltatni.
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Nyomatott a .Szászvárosi Könyvnyomda Részvénytársaság“ gyorssajtóján.

Eladó egy komplett, jókarban levő 
hálószoba-berendezés, egy szép író
asztal és egy tölgyfaasztal. Értekezni 
lehet Str. Bari(iu 2. szám alatt, I. 
emelet. 10 1-2

$
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A legolcsóbb árban 
A legszebb árut

il lEfldivatosabb kiállításban í 

M. Stern Gégnél: 
(ezelőtt Stern Ferdinánd) | 

Str. Regală 1. sz. alatt kap- | 
hatja nő és férfi egyaránt. — | 
A legfrissebb nyári ujdonsá- £ 
gok mélyen leszállított árban, $ 
őszi divatkeímék a leggazda- | 
gabb választékban állanak a £ 
n. é. közönség rendelkezésére. | 

Szives pártfogást kér, tisztelettel: | 

M. Stern kereskedő cég. | 
4 2-3 f
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Légköri zavarok nem bántják, 
s a legtökéletesebb 

műélvezetben lesz része, ha 

Parlophozi 
grammaphonon

Parlophozi 
lemezekről 

hallgatja otthonában a 
világ legnagyobb művészeit, 

vv vv
E világhírű márka gyártmányai 
feltűnő olcsó árban a 
„Szászvárosi Könyvnyomda RC‘ 
papirkereskedésébeo kaphatók
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