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A lap szellemi részit illető közlemények a szerkesztőséghez, 
a pénzküldemények és hirdetések a kiadóhivatalhoz küldendők.

Kéziratok nétW Sítalpak vissza. *
Hirdetések írszabály szerint, többszöri hirdetésnél árkedvezmény.

Tőz Van! feutr! ürde!
Ha tűz ütött ki városunkban — évszáza

dokon át — három nyelven hangzott fel a 
vészkiáltás, amely az itt együtt élő és lakó 
polgárságot a keletkezett veszedelemre figyel
meztette s segítség nyújtásra felhívta. A 
múltakban, ha elhangzott e vészkiáltás, a jól 
felszerelt és jól betanított önkéntes tűzoltóság 
is nyomban a tűz színhelyére vonult s a pol
gársággal vállvetve igyekezett a tüzet eloltani, 
lokalizálni.

Egy évtizednél is hosszabb idő óta váro
sunk tűzbiztonságának eme kitűnő szerve nem 
működik úgy, hogy tűz esetén komoly és ér
tékes mentő és védő munkát tudjon végezni, 
sőt az utóbbi években csak papiroson léte
zik ez a testület, amelynek felállítása, fentar- 
tása és működőképessége feletti őrködés és 
ellenőrzés a magyar törvények szerint is — 
amelyek tudtunkkal még ma is érvényben 
vannak — a" városi tanács és a városi rend
őrség, sőt a ma már megszüntetett képviselő 
testület hatáskörébe tartoznak. A jóváhagyott 
alapszabályokkal biró „városi önkéntes tűz
oltó-egyesület“ csak papiroson és az emlé
kek birodalmában él, s a Város adófizető 
polgárai, bár tűzoltó-adót is fizetnek, ma tel
jesen ki vannak szolgáltatva a vöröskakas 
pusztításainak.

E lap hasábjain számtalanszor szóvá tettük 
ezt, de eredménytelenül, mert, amint a leg
utóbbi két tűzesetnél is — a Vulpe-féle deszka
raktár és a Graffis-féle gyógynövény száritó 

telep égésénél — láttuk és tapasztaltuk, a 
„tűzoltóság“ mint olyan nem volt jelen, ha
csak azt a megjelent pár embert és egy kézi 
tüzfecskendőt nem kereszteljük el „városi ön
kéntes tűzoltóságénak.

Nemcsak hírlapírói kötelességet teljesítünk, 
amikor a város vezetőségének őszintén és nyíl
tan megmondjuk, hogy ez az állapot tartha
tatlan, hanem az adófizető polgárok jogos ér
dekeit szolgáljuk, amikor újólag kérjük, kö
veteljük, nogy városunkban a tűzoltás kér
dése közmegnyugvásra megoldassék.

A megoldás mikéntje, hogyanja, a fennálló 
törvények szerint is adva van, de adva van 
abban is, hogy a város vezetőségének jogá
ban áll — sőt kötelessége — a törvények
ben előírtakon kivül, a város polgárainalrya- 
gyonát, életét a keletkezhető tűzveszélyekkel 
szemben megóvni. Nem akadhat felsőbb ha
tóság, polgár, aki a városi vezetőség ez irányú 
bármilyen szigorú és költséges, de célrave
zető intézkedései ellen vétót emelne.

A háborúnak vége van, a békekötés meg
történt, a konszolidáció munkája minden ha
dat viselt országban megkezdődött s lázasan 
folyik s így nákmk is niinden olyan intéz
kedés, amely a vétkességig elhanyagolt tűz
oltást a mai kor igényeinek megfelelően ren
dezi, szervezi, indokolt.

A felemelt adóknak sokaságait, sokfélesé
geit készséggel fizeti a polgárság, hiszen a 
háború szülte azokat, de ugyanakkor elvárja 
a lakosság, hogy tűz esetén vagyonát és éle
tét megvédő, megmentő jól szervezett és fel

szerelt testület helyett ne egy tűzoltó trombi
tás és egy kézifecskendő képviselje a tűzoltó
ságot.

Tűzoltásra alkalmas ép, erőteljes ember
anyag van a városban, kiszolgált katonákból, 
a katonakötelesekből s más alkalmas egyé- 
nekből össze lehet állítani egy olyan tüzoIRP~ 
ságot, amely hivatásának magaslatán állva, 
mindenkor megfogja tudni védeni, oltalmazni 
a polgárok vagyonát és életét a tűzveszélyek
kel szemben. Ha megfelelő anyagi eszköz 
nincs, sürgősen ki kell vetni egy magasabb 
tűzoltói adót, a polgárság nem fog zúgolódni 
miatta, hiszen saját jól felfogott 
történik ez.

érdekében

Meg kell oldani ezt a kérdést és pedig 
sürgősen I

Az önkéntes tűzoltó egyesületet életre kell 
kelteni s e mellett 10-12 rendesen kikép
zett fizetett tűzoltót kell tartani, akik felelős
ség mellett teljesítsenek szolgálatot, mert akár 
magyarul kiáltjuk, hogy tűz van 1, akár ro
mánul, hogy arde I, akár németül, hogy Feuerl, 
attól el nem alszik a tűz, de a veszély és 
pusztulás közös mindnyájunkat egyaránt ér
het, mert a vöröskakas, kellő szél mellett nem 
tud vallási és nyelvi különbségekre tekintettel 
lenni, hite, vallása a pusztítás, nyelve a láng, 
amely mindnyájunkat egyaránt koldusokká,
nyomorékokká tehet.

A Zilahon megjelenő „Szilágyság“ c. lap
ból olvassuk, hogy ott a tűzoltó egylet pa
rancsnoksága (mert ott még olyan is van) 
8 hetes tűzoltó kiképző tanfolyamot rendez.

ASZÁSZVÁRDSÉS VIDÉKE TÁHCÁ3A.
Visszaemlékezések.

Irta: Maliász József.
II. Még mindig bevezetés.

Amennyire belátom, hogy mai cikkemmel 
a „Visszaemlékezésekének tárgyalásába kel
lene „merülnöm„, ugyanannyira (miután jelen 
pillanatban még azt sem tudom, hogy hát mire 
is akarok én visszaemlékezni és milyen mér
tékben szabad ezt megtennem) nem látom 
be, hogy zárjelben tett okoknál fogva, miért 
nem volna szabad a „Visszaemlékezéseké
nek bevezetőjét ezúttal „Még mindig beve
zetésesei ellátnom.

Aki pedig nem látja be rögvest, hogy miért 
teszem ezt, annak megmondom az okát: te
szem ezt abban a reményben, hogy sikerülni 
fog, mint a rossz diáknak, aki a tanár ur fel
tett kérdését előbb szó szerint ismétli és csak 
azután felel időközben „gondolatokat gyűjtve“, 
tényleg visszaemlékezem.

Azaz: huzom cikkem bevezetését mind ad
dig, amig eszembe nem jutnak a „Szászvá
ros és Vidékéinek „eredeti tárcáidhoz méltó 
visszaemlékező gondolatok.

Ezen most elmondottakkal — úgy gondo
lom — (csak hogy ennyire eljutottam márl) 
megcselekedtem dr. Kristóf György kedves 

• barátom és az „Erdélyi Magyar Irodalmi Tár

saság“-nak jeles pennáju beltagjának nagyra 
becsült véleménye szerint is a „Még mindig 
bevezetésinek bevezetőjét és ha Serestély 
Béla jeles poéta barátom és dettó irodalmi 
társaságnak, dettó minőségű tagja nem emel 
kifogást ellene, úgy most már reátérhetnék a 
bevezetés folytatásának tárgyalására, kikérvén 
magamnak dr. Nagy Sándor jó barátomnak, 
mint a „Székely Irodalmi Társaságinak egyik 
jeles tagjától azon engedélyt, hogy kiindulási 
pontul „megragadjak“ egy olyan kinálkozó 
visszaemlékezést, amely — Makkay Józsi bará
tunk is meglássa — végre is a „Még mindig 
bevezetésinek nem csak tárgyalását, hanem 
befejezését is fogja eredményezni.

Hallod-e Te Károly! (a gyöngébbek ked
véért megjegyzem: ez a Károly a „Szászvá
ros és Vidékéinek engem kiváló szerkesztői 
üzenetekkel elhalmozó jeles szerkesztője) 
Te követted el rólam, azt az akkor általam 
„ostobaság“-nak minősített tréfát, mondván:

Mikor egy alkalommal a mindig víg és 
hangos „Magyar Asztaltársaság“-ban elfogyott 
nem a bor, de a beszéd tárgya, akkor én — 
megunván a bekövetkezett hosszas csendet 
— azon kéréssel fordultam volna szomszé
domhoz ;

— Kérlek szólj már valamit? mire az a le
hető legszellemesebb arcot vágva, igy vála
szolt :

— ??? II! ...

— Miért hallgatsz? türelmetlen kérdésemre 
pedig, Kacsó Andris jó barátunk, (mert ő volt a 
a kérdezett szomszéd) rögtön kinyitotta száját, 
jámbor szemét réám, teli poharát ajkához emel
te, aztán újból töltött és újból ivott, mert hát 
ö Selymecbányán végezte az erdészeti aka
démiát.

Ekkor esett volna meg velem ezen mon
dásom (a lelked rajta, ha mégsem igy volt).

— Nagyszerű ember vagy 1 iszol, mint egy 
gödény és hallgatsz. Ember! hát szólj vala
mit, bár mit is, had cáfoljam meg 1... (A 
történeti hűség kedvéért szerényeségre valló 
zárjelben kijelentem, hogy ezt a „hadd cáfol
jam meg"-et Te nem mondtad, legfeljebb 
gondoltad, én voltam az, aki rárivalt Kacsóra : 
mondj, állits már valamit, hogy legyen mit 
cáfolnia Jóskának, az örökös cáfolnoknak 1 De 
ez utóbbit csak magamban gondoltam, mert 
féltem, hogy nemcsak azt, amit esetleg Kacsó 
mond, hanem azt is megcáfolod, hogy cáfol- 
nok vagy. Szerkesztő).

Valakivel valamit állíttatni csak azért, hogy 
azt megcáfolhassuk i óriási paradoxon. És 
mégis minő célra vezető eszköz a nagyravá
gyó célók elérése érdekében, különösen ak
kor, ha az állítás lehetetlensége már eleve 
van adva. Hány világnagyságnak ez a njitja I

És most, ebben a szomorú Ma világában, 
mit kell megállapítanunk?

Mikor a Ma telítve van nem csak lehetet
len állításokkal, hanem rang és kor, feleke- 
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Aki ott kiképzést nyer, arról bizonyítványt 
kap, amelynek alapján mint rendes fizetéses 
tűzoltó bárhol alkalmazást nyerhet. A mai 
nehéz megélhetési viszonyok között senkitől 
sem lehet rendes munkát ingyen követelni. A 
fizetéses rendes tűzoltó, aki éjjel, nappal szol
gálatot teljesít, őrködik s a tűzesetnél teljes 
szerelékkel gyorsan megjelenik ép úgy meg
érdemli a fizetést, mint az orvos, az ügyvéd, 
a cipész, a szabó, a kéményseprő vagy a tyuk- 
szemvágó, mert ennek munkája is van olyan 
értékes, mint bármelyik foglalkozásbelié. Egy 
ügyesen kioktatott s jól felszerelt tűzoltóság 
gyakran milliókat érő javakat ment meg, az 
elpusztulástól s életeket ment meg 1 Lehet-e, 
szabad-e takarékoskodásból, kicsinyességből 
ezt a fontos intézményt nélkülözni?!

immel, ámmal, tessék-lássék módra tett 
efemer értékű intézkedések mitsem érnek, 
ergó e kérdést városunkban is erős akarattal, 
anyagi áldozatoktól sem riadva vissza, meg 
kell oldani s olyan, tűzoltó szervezetet kell 
létesíteni, amely, ha elhangzott a vész kiáltás: 
Arde, tűz van, Feuer I rögtön a veszély szín
helyére siet megfelelő,jól működő szerelékeivel.

Addig pedig, amíg e kérdés nálunk is meg
felelően rendezve lesz, bízzunk a minket ed
dig is oltalmába vett s megőrző jó Istenbe, 
mindennapi imánkat ezentúl is igy fejezzük be : 
... és szabadíts meg Uram a gonosztól, a tüztől, 
mert tied az Ország, Hatalom, Dicsőség, most 
és mindörökké, Ámenl

Ifj. Szántó Károly.

— Külföldi érdeklődés a nagybányai 
festő-iskola iránt. A „Keleti Újság“ Írja: 
A huszonöt év óta fennálló nagybányai festő
iskola, mely fekvésénél, berendezésénél és a 
szabadiskolát vezető mesterek világhírénél 
fogva Középeurópa hasonló iskolái között a 
legelső helyen áll, az utóbbi évek zűrzava
rai dacára kivívott hírnevének nivójából sem
mit sem veszitett. Ma is szép számmal ke
resik fel a világhírű mester, Thorma János 
vezetése alatt álló iskolát a tanitványok, mi
vel az iskola semmiféle akadályokat nem gör
dít a felvétel elé, nem kiván semmiféle elő
képzettséget a növendékektől. A kulturális 

zet és nemzetségre való tekintet nélkül lehe
tetlen embereknek lehetetlen cselekedeteivel 
is és igy adva van minden feltétel azon ide
ális állapotnak, melyen belül egy vérbeli cá- 
folónak élvezet lehetne ez élet: mindenütt 
siri csönd.

Nemzetének, fajának nagy szenvedései el- 
halgattatták Hardingot, a német nagy cáfoló! 
és leleplezöt; az angol Scotus Viadornak 
utolsó Erdélyi útjáról magával vitt undor zárta 
el a száját és gondolom, ha a magyar Fé
nyes László nem állana most bírái előtt, ha
nem még olyan szabad is lenne, úgy hazá
jának nyomorúságos helyzete, hangfogót rakna 
éles pénnájára, a csodálatos Tóth Bélának 
pedig, ha élne, csömör verne ki ajkán.

Mi ez ? ... Mi a magyarázata ennek ?
Kéznél a felelet: ezeket a férfiakat az igazi 

ideális egyéni meggyőződés vezette minden 
Írásban, minden tettükben, ezek nem bocsá
tották soha áruba, szivüket, lelkűket hevítő 
meggyőződésüket, hanem egész világok elle
nére, bátran és, ha kelletett, ordítva, hirdet
ték vélt igazukat.

És most Ma, mikor a lehetetlenség üli or
giáját a butasággal, ők elhallgattak, és hogy 
elhallgattak, kisül reájuk még valami: ők okos 
emberek 1

Okosok, mert belátták, hogy vélt igazság 
nincsen Ma, csak erőszakos igazságok, me
lyeknek összessége a relátivuson is mélyen 
alásülyedt.

célra való tekintettel a hatóság is mindent 
elkövet a tanitványok elhelyezésének és élel
mezésének megkönnyitáse érdekében. A ta
nulást mindenki részére lehetővé teszi az, 
hogy a növendékek csupán havi 50 leu mo- 
delldijat fizetnek, ezenkívül semmiféle tandíj 
nincs. De nemcsak a belföldiek, hanem Európa 
csaknem valamennyi országának művészei ré
széről is nagy az érdeklődés az iskola iránt. 
Legutóbb Ausztriából, Franciaországból és 
Csehszlovákiából érkeztek megkeresések az 
iskola vezetőségéhez és Thorma mester már 
meg is tette a lépéseket, hogy a külföldi mű
vészek megkapják a szükséges beutazási en
gedélyt. Rövidesen megérkezik Magyarország
ból Réthy István, a budapesti Szépművészeti 
Akadémia vezetője és Iványi Grünwald Béla 
is, akik ismert művészetükkel szintén be fog
nak folyni a tanításba. Az erdélyi festőnöven
dékeknek, amennyíken részt akarnak venni a 
nagybányai iskola tanitásában, ajánlatos lesz 
mielőbb jelentkezni, hogy helyet biztosítsanak 
maguknak.

NAPI HÍREK.
— Áthelyezés. Schuller Ferenc p. ü. fő

biztost Brádról, Lázár Elek p. ü. főbiztost 
Marosvásárhelyről a p. ü. minisztérium ha
sonló minőségben kölcsönösen áthelyezte.

— Érettségi vizsgálat a ref. Kún-kol- 
legium főgimnáziumában. Junius 13—18. 
folyt le a ref. Kún-kollegium főgimnáziumá
ban az érettségi vizsgálat. Elnök volt dr. Szől- 
iösy János, kormányképviselő dr. Gherman 
Zakariás nagyszebeni állami liceumi tanár. 
Érettségi vizsgálatra jelentkezett 50 tanuló, kik 
közül jelesen érett 8 növendék, névszerint 
Gáspár Jenő, Kukla József, Léb Mária, Ma
gyarosi János, Menyász Emil, Sebestyén Ár
pád, Takács Albert, Vörös Lydia. Jól érett 15, 
névszerint: Csehi József, Dán Béla, Fehér
vári Irén, Forró Sándor, Genszky Béla, Grün 
Géza, Hercsik Ferenc, Kafka Ferenc, Kele
men Béla, Muresán Mária, Nagy János, Né
meth Kálmán, Stáuble Rezső, Surányi Imre, 
Szekeres József. Egyszerűen érett 16, egy 
tárgyból két hó múlva teendő javító vizsgá-

Elhallgattak, mert felismerték azt a hatal
masságot, amely minden képzelt és vélt igaz
ságot egy pillanat alatt kiforgat és megsem
misít, amely minden gondolatot, minden esz
mét ural: az időt 1

Elhallgattak, mert botor ember az, aki Ma 
valamit állítani vagy cáfolni meg is kísérel, 
akkor, amtkor a Má-nak egy órája több tör
téneti eseményt rejt, mint a Tegnap-nak 
hosszú évtizedei és aztán ránk tör váratla
nul egy rövid pillanat, amely megdönti ezen 
órák igazát és megteremti a Holnapot.

Elhallgattak, mert megfeküdte őket az, a 
melyen belül az Idő, mint nagyhatalmasság 
lepereg, a Természet, mint az örökké élő 
igazságok egyedüli tárháza, melyen kivül a 
többi mind csak halandó gyönge emberek
nek kigondoimánya és szamársága.

Egyének, családok, népek és nemzetek van
nak pocsékká téve, siralmas jajszó tölti be a 
feldarabolt országokat és csodálatos, senki
nek sem jut eszébe vigaszt keresni és találni 
abban, hogy az összes reánk mért szenve
dések csak emberiek, melyeknek együttessége 
a Mindenséghez képest oly annyira csekély, 
hogy a Természet nem is vesz azokról tu
domást, mert az éppen úgy mint régen, most 
is bimbót fakaszt és tele hinti erdőt-mezőt 
viránnyal.

Emberek ették hét éven át egymás húsát, 
emberek törnek nemzeteknek vagyonára, em- 

latra utasittatott j0, ismétlő érettségi vizsgá
latra utasittatott 1 tanuló. Az ifjúsághoz dr. 
Szőllősy János elnök intézett búcsúszavakat. 
Az iskolától megváló ifjak junius 19-én va
sárnap este 8 órakor rendeztek bucsuvacso- 
rát s utána táncmulatságot, melyen dr. Görög 
Ferenc igazgató intézett meleg szavakat az 
ifjúsághoz.

— Házasság. Androsek Sándor csehszlo
vákiai vármegyei hivatalnok f. hó 23 án tar- 
iotta esküvőjét Kiss Károly ipartestüteti v. 
titkár leányával, Juliskával. Gratulálunk 1

— Érettségi vizsgálat a ref. Kún-kol- 
legium felső kereskedelmi iskolájában. 
Junius 21. és 22-én folyt le a ref. Kún-kol
legium felső kereskedelmi iskolájának érett
ségi vizsgálata. Elnök volt Pogány Árpád, 
társelnök Bocz Soma takarékpénztári igazgató, 
előljárósági tagok, kormányképviselő Demian 
Áron helybeli román állami liceumi tanár. 
Érettségi vizsgálatra jelentkezett 29 növen
dék, kik közül jelesen érettek lettek Kaess 
Margit, Kuszkó Erzsébet és Vots Zelma, jól 
érettek Dózsa Imre, Dózsa István, Henning 
Márton, Koncza László, Mátyás Andor, Pod- 
ráczki Ferenc, Rácz Albert, Simon Erzsébet, 
Váczy Zsigmond, Görög Margit, Oelberg Ernő. 
Egyszerűen érett 12 tanuló, két hó múlva 
leteendő javító vizsgálatra utasittatott 2, egy 
év múlva leteendő ismétlő érettségi vizsgá
latra utasittatott 1 tanuló. Az ifjúsághoz Po
gány Árpád elnök intézett beszédet, a ha
gyományos érettségi bankettet, kedélyes tánc
mulatsággal összekötve junius 24-én este tar
tották meg a Magyar Kaszinó nagytermében, 
melyen dr. Nagy Sándor igazgató intézett a 
távozókhoz búcsúszavakat.

— A szász társadalom erdei mulat
sága. Szász polgástársaink f. hó 22-ére ter
vezett nyári mulagsága kedvezőtlen idő miatt 
elmaradt, azonban szép idő esetén f. hó 27- 
én, hétfőn a Grigori erdőben meg lesz tartva. 
A gyülekezés a protestáns templomok előtt 
és indulás zenével reggel fél 9 órakor.

— Huszonöt banis segélybélyegek. Bu
karestből jelentik: A posta vezérigazgatóság 
forgalomba helyezte a 25 banis értékű és fe
kete színű társadalmi segélybélyegeket.

berek marcangolják egymás lelkét és a tavasz 
legelső lágy fuvalma a rügyből mégis leve
let, virágot fakasztott, a nubiai párduc pedig 
még mindig nem szült gyáva nyulat, hanem 
éleskarmu vérengzőt.

Mit törődik a virágról-virágra szálló szor
galmas méh és a gyorsröptü pille a kifli árá
val, avagy a felső-sziléziai kérdéssel, hiszen 
neki a virágkehely.most is úgy,mint régen, egy
forma készséggel és keccsel nyújtja nektáriu- 
mának gyönyörét. Locsogva és csobogva siet 
mély tengerek felé a csermely kristály vize, 
őt a Habsburgok visszatérésének kérdése egy 
pillanatra sem akasztja meg sietős útjában, 
van kankalinos rét, madárdalos csalit, virág
illattól terhes liget és van nyomorúságos kis 
légy is, amely a világokat tipró Lloyd George 
orrán ezek után is éppen úgy fog alkalmat
lankodni, amint azt tette, mikor ez a világ
basa még csak falusi tanító volt.

Ezeknek összeségéhez képest a többi mind 
együttvéve nem ér föl egy pillanatnak milli
árdnyi részével, mert ez maga a megtestesí
tett Természet és annak igazsága.

Sokáig hirdettem: a nemzetiségi kérdés, a 
fajok harca. Nem akartak nekem hinni, mert 
a Hon Bölcsey ismerték Verbőczyt, azonban 
nem a Természet törvényeit, igy hát Erdély 
magyarsága szükségszerűen, az erősebb faji 
jellegekkel felruházott és öntudatos harcát 
megvívta fajjal szemben, alárendelt viszonyba 
jutott.
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— Képkiállitás. Minisén Cornél festőmű
vész Déván, az állami főreáliskolában kép- 
kiállitást rendezett, amelynek megnyitásán 
megyénk prefektusán és a hivatalok vezetőin 
kivül számosán jelentek meg. A kiáliitott ké
pek mindegyike művészi becsű, melynek bi
zonysága, hogy már az első napon is sokat 
megvásároltak belőlük. A kiállítást id. Tóth 
Ferenc tanárnak és tehetségesebb növendé
keinek művészi kivitelű fafaragásai diszitik. 
A tárlat f. hó 28-ig marad nyitva és pedig 
d. e. 10—1, d. u. 4—7 óráig.

— A lupényi bányászok ítéletét har
madszor is megsemmisítették. A felsőbb 
fokú katonai bíróság harmadszor is megsem
misítette a vulkáni és lupényi bányászok fe
lett hozott Ítéletet. A nagyszebeni hadbíróság 
42 bányászt Ítélt el lázadásért kényszermun
kára. Az ítéletet megsemmisítették és a pör 
letárgyalására a kolozsvári hadbiróságot de
legálták, amely 35 bányászt Ítélt el, a többit 
fölmentette. A katonai felsőbb biróság ezt is 
megsemmisitette és az ügy újabb tárgyalásá
val a krajovai hadbiróságot bizta meg. A kra- 
jovai biróság Ítélete hasonlíthatatlanul eny
hébb volt a többinél, amennyiben mindössze 
18 vádlottat Ítélt el részben kényszermunkára, 
részben elzárásra. A védők semmiségi pana
sza folytán ez az Ítélet is a felsőbb katonai 
biróság elé került. A napokban folyt le a pa
nasz tárgyalása és a biróság alaposnak ta
lálva a védők indokait, az ügyész ellenzése 
dacára ismét megsemmisitette az Ítéletet.

— Kerti mulatság Déván. A dévai zsidó 
hitközség a román pünkösd vasárnapján nagy
arányú kerti mulatságot rendezett, amely úgy 
erkölcsi, mint anyagi tekintetben a legkitű
nőbben sikerült. A mulatság, amely a városi 
kertben zajlott le, délután 4 órakor vette kez
detét és részt vett benne jóformán a város 
egész közönsége nemzetiségi külömbség nél
kül, sőt a megye különböző helyeiről is, szá
mos vendég volt jelen. A városi kert való
sággal práter-szerü képet mutatott; volt ott 
mutatványos-bódé, lepény-evés, zsákfutás, va
rieté, cukrázda, söröző stb. stb. A közönség 
az esti órákig a legjobb hangulatban maradt 
együtt a kertben mindaddig, amig az esti

Mivé lett a „fajfentartó elem“ nagyszerű 
teóriája? Mivé lett a „románul beszélő ma
gyarság“? ... A Természet beszélt és a sze
repek kicserélődtek, ennyi az egész, aki pe
dig ezen borzalmasan (de megérdemelt!) tra
gikus színjátékon belül szenvedett, az ne ejt
sen elmúlt fájdalmakért több könnyet, mert 
ezen fájdalmakkal volt hazájának tartozott, az 
pedig, aki még fog szenvedni, az fojtsa el 
könnyeit, mint a gyöngeségnek jeleit, mert 
ezzel tartozik mostani hazájának.

A fajok harca (az örökkén át tart) meg- 
víva, az erdélyi magyarság abban vereséget 
szenvedett, rajta áll, hogy most a Természet
nek egy másik főtörvénycikkét respektálva, 
kövesse annak parancsszavát: alkalmazkodjék.

A faj- és életfentartási ösztön parancsolja 
a viszonyokhoz, a körülményekhez és az erő
sebb fajhoz való alkalmazkodást, mert az, aki 
ezt nem teszi, az ártalmára van önmagának, 
fajtájának és fajának.

Az alkalmazkodás azonban ne legyen os
toba és szolgai, hanem őrizze meg faji ka
rakterét, maradjon magyarrá: önérzetes és 
becsületes! Ezzel tartozunk a bennünket a 
Természet törvényével legyőzött fajjal szemben.

Tehát nem reményekkel, nem üres álmo
dozásokkal, utszéli aspirációkkal és kávéházi 
konspirációkkal, hanem öntudatos és tetterős 
munkásságot fejtsen ki mindenki ottan, ahová 
őt társadalmi helyzete és foglalkozási köre

táncmulatságra a „Fehér-Kereszt“ termeibe 
indult. A táncmulatság a legkitűnőbb hangu
latban a hajnali órákig tartott. A mulatság 
tekintélyes összegű jövedelme a hitközség 
kulturális és jótékonysági alapjaira fordittatik.

ERZSÉBET MOZI.
Vasárnap, junius hó 26-ikán

junns fiai
Regényes filmdráma 6 felvonásban.

Irta És rendEztE ifj. Uher Ödön. — Corvin-film.
Jelenetek: Az élet fonala. A páikák. Atro- 

pos bűne. Száműzve a menyországból.
A földön: A vegyész sorsa. A szerelem átka. 

A rejtelmes kút. Ma-Eddin hivei. Az élő halott. 
Az árulás bünhödése. A szerelem hatalma.

Személyek:
Makkay M. Margit

Igalits Sandy

Mártha
Atropos) 
Alea j 
A végzet ) 
Alea atyja j 
Ali Khán )
Kugli HassauJ 
Thomson)
Kaifas j 
Lord Archibald
Tony 1 
Judás
Judasich)

*
Ma-Eddin
Grf Mahedin Raymondl 
Egy indus szolga

Réthy Lajos

Fenyvessy Emil

Hajdú József
Törzs Jenő

Z. Molnár László

Záthory Kálmán

Barthos Gyula 
Történik az égben és a földön, 

Angliában, Egyptomban.

— Jótékony célú mulatság. A helybeli 
szász ev. „Frauenverein“ julius hó első fe
lében műkedvelői szinielőadással és tánccal 
egybekötött jótékonycélu mulatságot rendez. 
Ez alkalommal szinre kerül Hauptné sz. Leh
mann Teréz szerzeménye, a „Die Musik
schule“ cimü énekes bohózat 3 felvonásban. 
Előadják: Schuster Mici, Procinkievic Zseni, 
Gravenhorst Hilda, Antoni Gräte, Schuleri 
Tita, Debreceni Hilda, Schulen Tuci, Schul-

álliiotta és fogja állítani, mert csakis igy le
het reményünk arra, hogy a győző megbe
csülve bennünket, nemcsak élni hagy min
ket, hanem meg is osztja majd velünk jogait, 
sőt kenyeret is ad annyit, hogy ezen jogokat 
élvezhessük is.

És még egyet: nem „kitartásra“, hanem 
becsületes munkásságban töltött ittmaradásra 
van szükségünk, mert Erdély a miénk is.

És ha kérdi valaki: mindezen igazságok 
megismerésére ki taníthat meg bennünket, 
úgy arra kérem őt, kisérjen ki engem a sza
bad Természetbe, ahol meg fogom néni mu
tathatni és meghallgattatom vele az emberi
ség szenvedéseinek és örömeinek nyitját: a 
vérszomjas hiuz kegyetlenségét és a gerle
madár turbékoló hangját és az, ami e kettő 
közé esik, fokról-fokra mindenhez megadja a 
kulcsot: menydörgés és füszálzizzegés, cik
kázó villám és mosolygó napsugár, hegy
havas ormotlan sziklájának aládübörgése és 
a parányi homokszemnek szercsenése, kese
lyűnek vad rikoltása és fülemüle csattogása, 
éjszakának sűrű sötétsége és a hajnal árny
libbenése.

Akinek hát kedve tartja, az a „Visszaemlé- 
kezések“-eimben kerekedjék velem ki a sza
badba, föl az ó-sebeshelyi, kudzsiri havasokba, 
legyen szabad azonban mindenekelőtt Szász
város városában kissé széjjel néznem. 

ler Pimpi, Wolf Lutz, Stephani Tili, Seidner 
Lici. Ezenkívül még lesz egy színdarab és 
egy az iskolás gyermekek által előadandó 
pillangó-tánc. Bővebbet falragaszokon.

— Pusztítják a vadállományt. Az utóbbi 
időkben a kellő és szigorú ellenőrzés hiánya 
miatt szörnyen megszaporodtak a hivatásos 
vadorzók, akik nem passzióból, hanem ke
nyérkeresetből vadásznak. A valódi vadászok 
legtöbbje nem kapott fegyvertartási engedélyt 
s igy a részükről teljesített ellenőrzés meg
csappant. A vadorzók a tilalmi időkben is 
lőnek le nyulakat, őzeket, szarvasokat és szár
nyasokat, miáltal óriási mértékben apasztják 
a vadállományt. Érthető, hogy a mai drága 
világban, amikor a vadbőr, a vadhús jó áron 
kél el, a vadorzás kifizetődik s éppen ezért 
nem ártana, ha az illetékes hatóságok kellő 
szigorral lépnének fel ellene, mielőtt nemes 
vadjaink nem jutnának az ősbölények sor
sára. A vadászegyletek illetékes helyen leendő 
gyors és erélyes tiltakozása időszerű volna. 
A megcsappant számú erdőőrök nem képe
sek e téren eredményes munkát végezni, mi
ért is gondoskodni kell pótlásról, hogy ez az 
intézmény is hivatásának meg tudjon felelni. 
A Bukarestben székelő „Resortul ocrotirii de 
vénát“ főnökének, dr. Nedits Györgynek ajánl
juk figyelmébe e sorokat.

— Beiratkozás a ref. Kún-kollegium 
főgimnáziumába és felső kereskedelmi 
iskolájába. Felekezeti főhatóságunk intézke
dése folytán közöljük, hogy a ref. Kún-kol- 
legium főgimnáziumában és felső kereske
delmi iskolájában az 1921.—22. iskolai évre 
való beiratkozások julius hó 1-én kezdődnek 
s legkésőbb julius hó 15-ig tartanak. Az is
kolai dijak (tan~> internálus-, konviktusdij) 
később lesznek megállapítva, de annyit kö
zölhetünk, hogy a főhatóság értesitése szerint 
jóval alacsonyabbak lesznek az előző éviek
nél. A beiratkozás alkalmával úgy a főgim
náziumban, mint a felső kereskedelmi iskolá
ban künnlakó tanulók 200 leu, bennlakók 
400 leu-t fizetnek, mely az iskolai dijakba 
beszámit. Midőn az érdekelt szülők figyel
mét minderre felhivjuk, egyszersmind kérjük 
őket, hogy ezen értesitésünket ismerőseik kö
zött is terjeszteni sziveskedjenek. Az igazga
tóság.

— Bécsi gyermekek Szászvároson. Az 
idén, éppen úgy, mint a tavaly városunkban is 
a szász családoknál elhelyezést fognak nyerni 
a nyári szünidőre bécsi iskolás gyermekek.

— Családapák figyelmébe! Sokan van
nak, akik kopott, szinehagyott, viseltes ruhái
kat olcsón eladják, holott egy újnak beszer
zése óriási összegbe kerül. A keímefestészet 
ma már magas szinvonalon áll s bár a há
ború alatt ilynemű üzemek megszűntek, most 
újra megnyíltak. Városunk közönsége minden 
bizonnyal örömmel értesült arról, hogy a ko
lozsvári „Kristály“ gőzmosó, vegytisztitó és 
kelmefestő gyár a helybeli Stern Ferdinánd 
közismert divatkereskedővel megegyezésre ju
tott képviseltetésére nézve. Ezután tehát a kö
zönség óriási kényelmére Stern Ferdinánd 
kereskedő fogad el a gyár nevében elismer
vény ellenében festésre, tisztításra férfi és női 
ruhákat. A dijak aránylag olcsók. Egy rend 
férfiöltöny vegyi tisztítása 30 leube, egy gal
lér 1 leube, egy pár kézelő 2 leube kerül.

Eladó ház.
i Szászvároson, a Sétatér-utcában modern 
6 szobás villa nagy telekkel 

'szabad kézből eladó. — Értekezhetni 
1 dr. Szőllösy János ügyvéddel. 220 1—2
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— A jövő hét filmszenzációja egy ki
tűnő amerikai történet 6 felvonásban ifjabb 
Radó Antal dr.-tól, melyben nem kisebb erők 
szerepelnek, mint Czartorijszky Mária, Bojda 
Juci és Hettyei Aranka mellett Rátkai Márton, 
Lukács Pál és Vendrey Ferenc, hogy a töb
bieket ne is emlitsük. A cime ezen érdekes 
filmnek „Little Fox“. Ezenkívül még csak 
annyit árulunk el, hogy a felvételre a dara
bot Garas Márton rendezte és díszletei Fe- 
renczy Sándor tervei szerint készültek a „Cor
vin“ filmgyárban.

— A vasút köréből. A CFR. kerületi igaz
gatóság a közelgő gyümölcsszezonra való te
kintettel gyors gyüjtőkocsikat közlekedtet Arad, 
Brassó, Kolozsvár, Lupény, Nagyszeben és 
Alvinc vonalokon. A gyüjtőkocsik páros napo
kon Arad-Brassó és páratlan napokon Arad- 
Kolozsvár között közlekednek.

— A junius 15-iki „Napkelet“ ismét fej
lődést jelent a kitűnő folyóirat életében. Az 
egyes müvek komoly, de mindenki számára 
érthető és élvezetes olvasmányok. Számos no
vella, vers és cikk mellett igen gazdag jegy
zet rovatot talál az olvasó. Ma már mindenki 
számára nélkülözhetetlen ez a hü kép, ame
lyet kéthetenként megad a nivós folyóirat az 
erdélyi és külföldi kulturális életről s ennek 
az élettel való szerves kapcsolatnak köszön
heti a „Napkelet“ egyre fokozódó népszerű
ségét.

— Készül a strandfürdő Déván. A „Déva 
és Vidéke“ írja: Értesülésünk szerint városunk 
nehány agilis embere a Maros partján strand
fürdő létesítését vette tervbe. A kivitelről még 
nincsenek adataink, de hir szerint a fürdőzési 
területen kabinokat állítanának fel és a kb. 
3—4 kilóméternyi távolságban lévő fürdőhe
lyig naponta többször ¡meghatározott időkö
zökben olcsó autóbusz járatot létesitenek. A 
terv kivitele városunkkan nagy hézagot pótolna, 
mert már rég óta nélkülözzük Déván a be
csületes fürdés lehetőségét. Uszodánk nincs, 
a kádfürdőket pedig csak a kényszerhelyzet 
következtében veszi igénybe a közönség.

— Megdrágult a külföldre szóló tá
virat. A kolozsvári postaigazgatóságtól nyert 
értesüléseink szerint junius 15-től kezdve a 
külföldre szóló táviratok szódija drágább lett. 
Így Magyarországra, Csehszlovákiába, Jugosz
láviába és Lengyelországba küldendő távira
tok minden egyes szava két lei hetven báni, 
az Ausztriába és Németországba szóló távi
ratoké pedig három lei hetvenöt baniba kerül.

— Felhívás 1 Miután a kormány az „Emke“ 
szervezkedése és gyülésezési joga elleni tilal
mát feloldotta, a taggyüjtés országszerte meg
indult. Felhívjuk városunk és a környék ma
gyarságát, hogy az „Emke“ tagjává lenni je
lentkezzék. Évi tagsági díj 20 leu. Beiratko
zásokat és tagsági dijak befizetését a „Szász
városi Könyvnyomda R(.“ papir- és könyv
kereskedésében lehet eszközölni.

— Nyári mulatságok Déván. F. hó 12-én 
délután tartotta meg a dévai róm. kath. reál
iskola nyári mulatságát. A mulatság eredetileg 
a szabadban volt tervezve, a viszontagságos 
időjárás azonban ezt megakadályozta. Egyes 
programmszámoknak ily körülmények között 
el kellett maradniok, ez azonban nem aka
dályozta meg azt, hogy bent, az iskola épü
letben a legfesztelenebb jókedv és legkelle
mesebb szórakozás ne üssön tanyát. A nagyon 
jutányos áru, elsőrangú buffé kiszolgálói a für- 
gelábu, előzékeny diákok voltak (természete
sen a diákhölgyeket is beleszámítva). Bájos 
mosolygó arccal hordozták szét a jobbnál-jobb 
étkeket és frissítőket. Majd másik teremben 
a táncot rópták széles jókedvvel. Este 9 óra 
tájban átvonultak a Fehér-Kereszt helyisé

geibe, hol szilajabban törhetett ki a tomboló 
jókedv. A kiválóan sikerült mulatságnak csak 
a reggeli órák vetettek véget. — F. hó 12-én 
tartotta meg a dévai ipartestület nyári tánc
mulatságát, mely úgy anyagilag, mint erköl
csileg sikerült. A szépségverseny nyertese 
Mayer Juliska vajdahunyadi urleány lett.

— A nyilvános számadásra kötelezett 
vállalatok ellenőrzése. A „Consum“ irja: 
A pénzügyi vezérigazgatóság 54558. szám alatti 
rendeletét a biztositó társaságok, pénzintéze
tek, kereskedelmi- és iparintézetek ellenőrzése 
tárgyában most tette közzé. Eszerint a pénz
ügyigazgatóságok ellenőrzés alá fogják venni 
az említett intézeteket (az impérium átvételé
től kezdődően) abban a tekintetben, hogy 
könyveik megfelelően vannak-e vezetve és 
felbélyegezve, különösen, ami a szociális se
gélybélyeget illeti. Ellenőrzés tárgyát képezik 
az összes kereskedelmi könyvek, nyilvántar
tások, feljegyzések, biztosítási szerződések, 
kötvények, nyugták, valamint váltók, kötelez- 
vének, részvényátruházások, jelenléti jegyek 
(prezencmárkák) után lerótt belyegilletékről 
szóló tanusitványok, jutalékok, fizetések, osz
talékok, úgyszintén a csekkek, intézmények 
és idegen számlák felbélyegzése. A végrehajtó 
közegek kötelességévé van téve a legmesszebb 
menő tapintat, minden zaklatás mellőzése és 
főként a kereskedelmi titok tiszteletben tartása.

Selyem-hernyó gubót vásárol 
bármily mennyiségben Petru Herfa 
vegyeskereskedő Szászváros, a rend
őrségi épület alatt. 233 2-2

VÁCZY JÁNOS

Értesítés!

1

Vcgytisztitás jutányos áron!
Gallér 1 lei, manzsetta párja 2 lei, 
ing 3 lei. Mindennemű e szakmába 
tartozó munkát elvállal Wagner Al- 
bertné sz. Juhász Anna, Szászvá
ros, Malom-utca 5. sz. 221 3-3

bőrkereskedők, Szászváros, Főtér.

I
Értesítés!

Úgy a szakmabeli t. iparosok
kal, valamint a t. közönség- S
gél tisztelettel tudatjuk, hogy *

raktárra érkeztek: 
különböző minőségű talpak, 

vikszos-, box- és chEvrEaux-börök, 
cipő felsőrészek, 

mindenféle cipőhelléheb, sfb.
„Erdal“ príma min. cipőkrém. 

Mélyen leszállított árak! 
Pontos és gyors kiszolgálás! 
Levélbeli megkeresésekre azonnal válaszolunk. 
Tisztelettel: Vas & Stern í 

bőrkereskedők, Szászváros, Főtér.
202 5-5 *
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Dr. Balogh 3ános 
kézimunkára berendezett cipő- és 

bakancs-vállalata
Szászváros, Str, Mihaiu Yiteaznl No. 9.

(Ország-ut 9.)

I 
asztalos-mester, Szászvároson | 

í 
£

Műhelyemben elvállalok szakmám- 
ba vágó mindenféle munkákat, u. £ 
m.: bútorok, épületrészek készité- & 
sét, javítását, festését stb. Kopor- B 
sók és temetkezési cikkek állan- * 
dóan raktáron. Úgy helybeli, mint £ 
vidéki megrendelések olcsón és * 
pontosan eszközöltetnek.

Tisztelettel: VÁCZY JÁNOS | 
asztalos, Szászváros, Varga-utca, t 
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„KORONA“ SZÁLLODA Szászváros.

Szobák, ebédek, vacsorák, 
ó- és uj fajborok. 
Naponként friss csapolásu 
jégbe hűtött sör! 
Minden este cigányzene! 

« Minden vonathoz omnibusz

SPEIL EDE, a Korona vBOdfylőse.

Naponként friss töltésit
■M

üveges SOR (maláta is)
199 kapható 6—10

Bugán János
fűszer-vegyes kereskedőnél

Orastie, Str. Mihaiu Viteazul (Országút)
1 

Szakmába vágó mindenféle 
cikk állandóan raktáron! 2

/

Tisztelettel értesítem a n. é. kö
zönséget, hogy 30 munkást fog
lalkoztató vállalatom mindennemű 

férfi- női- és gyermek-cipőket 
a legelegánsabb kivitelben, vadász- 
és munkás-bakancsokat, csizmá
kat a legizlésesebben gyári áron 
készít.

Állandó nagy készlet mindenféle 
bőrből u. m.: fekete és színes 
chewreaux és box, továbbá lakk, 
antilop mindenféle színben.

Uj cipők 24 óra, bármiféle ja
vítások pedig 6 óra alatt készül
nek el.

Tanulók bármiféle munka dijá
ból lO°/o árkedvezményben része
sülnek. Tisztelettel:

Dr. Balogh János 
cipő- és bakancs-készitö vállalata 
140 Szászváros. 16—

Gyors és pontos kiszolgálás I
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TECHHICA
Ált. Műszaki Vállalat
Cluj, Strada Bucovina 33. (volt 
Klss-utca). Telefonszám 1—83.

Elvállalja ipartelepek tervezését és felszerelé
sét, faluk, bányák és gazdaságok villanyvilá
gítással való felszerelését, viz- és gázszerelést, 
robbanó motorok és gazdasági gépek szak
szeri! javítását, villanymotorok és dinamók uj- 
jonnan való tekercselését, valamint bármilyen 
mechanikai munkát. Villanymotorok és dina
mók bármily feszültségre, komplett mozibe
rendezések, gáz-, viz- és villanyfelszerelési 
anyagok, klingerit és gummitömitő-lemezek, 
gummitömiök és bármily műszaki anyagok ál
landóan raktáron. — Terveket és költségve- 
212 téseket díjtalanul készit. 4—5

Nyomatott a Szászvárosi Könyvnyomda Részvénytársasáq qyorssajtóján 1921.


