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Szászváros „tengeri Kigyői“.
A nyájas valamint a nyájatlan (pedig az 

ótóbbiak vannak többen, mert egy nyáj ma 
nagy vagyont jelent) olvasó e cím elolvasása 
után ne higyje azt, hogy városunkban az In
diai és Csendes óceánokban élő kigyócsalád 
valamelyes fáját fedezték fel. Nem, mert itt 
a plaiurusok, hydrophisek, pelamisok csak 
átvitt értelemben éltek és élnek. Óceánjuk az 
a „maiadiság“, amely városunk életét min- 
denáor és minden téren jellemezte.

A vízvezeték, az uicakövezet, a villanyvi
lágítás, kórház és városház épitése, az éjjeli 
világítás, modern közfürdő, stb. stb. kérdése 
tengeri kigyóvá nőtt és nő.

E lap hasábjain kötetekre menő eszmecsere, 
felhívás, követelődzés, buzditás stb. stb. lá
tott napvilágot, tolmácsolva és hűen vissza
tükrözve a lakosság, az adózó polgárság zö
mének véleményét, óhaját, de a mindenkori 
„illetékesek“ — sajnos — nem sokat törőd
tek vele.

A „tűzoltóság“ kérdése már a múltak
ban is tengeri kigyóvá nőtt s a legutóbbi 
időben is állandóan szönnyegen volt.

Tudjuk, hogy az „önkéntes tüzoltó-egye- 
sület“ ujjászervezkedett, a tűzoltó-adókból és 
egyébb bevételekből pénz gyűlt össze, de azért 
a városi polgárság ma sem hajthatja fejét az
zal a tudattal nyugalomra, hogy élete, va
gyona a „veres kakas“-sal szemben az em
beri lehetőségek szerint meg van védve, óvva.

A tűzoltó-egyesület főparancsnoka, Faragó 
Endre, valamint Speil Ede alparancsnok időt 
és fáradtságot nem kiméivé, nagy ambíció
val és hozzáértéssel igyekeztek s igyekeznek

il SZÓSZVflROS ÉS VIDÉKE TflRCfllfl.

Serestély Béla: Az örök rejtély.
Serestély Béla, Erdély s közelebbről Hu- 

nyadvármegye jeles költője, kit a magyar iro
dalom terén szerzett érdemei elismeréséül 
nem régen az Erdélyi Irodalmi Társaság ren
des tagjai sorába iktatott, már a második 
verskötettel lépett a közönség elé. Kötetének 
címe: Az örök rejtély. Ennek első kiadását 
oly szívesen fogadták, hogy pár hét alatt el
kapkodták s a szerencsés szerzőnek a má
sodik kiadást kellett sajtó alá rendeznie. A 
második kiadás is Hirsch Adolf dévai cég 
könyvnyomdájában igen szép kiállításban je
lent meg, Dani Kálmán művészi címlapjával 
s a költő jól sikerült arcképével. A kötetet a 
szerző dr. Gróza Péter volt erdélyi minisz
ternek, egykori iskolatársának és mecénásá
nak ajánlotta baráti szeretettel, ki nemes ál
dozatkészséggel az első kiadás nyomtatási 
költségeit fedezte.

Az örök rejtély Serestély legújabb és leg
szebb költeményeit foglalja magában, melyek 
részben már az erdélyi lapokban és folyó
iratokban megjelentek s nem egy közülük 
irodalmi kitüntetést és pályadijat is nyert. 

a helybeli tűzoltóságot odafejleszteni, hogy 
az veszély esetén hivatásának, kötelességének 
eleget tudjon tenni. A háború alatt elhanya
golt szertár rendbe hozatott, az egyes osztá
lyok megalakultak, gyakorlatokat is tartottak, 
de azért a legnagyobb, legfontosabb dolgok 
ma sincsenek meg.

Mit ér az, ha a szivatyuk jól működnek, 
a tűzoltók értik mesterségüket, ha nincsenek 
megfelelő hosszúságú és jósagu vizvezető 
Csövek?! A kürtös fuja a „vizel!“, de a víz 
az ócska vízcsöveken támadó sok és nagy 
repedéseken elfolyik.

A tűzoltó főparancsnok az újjászervezés 
után megrendelte a feltétlenül szükséges viz- 
vezető csöveket 16000 leu árban. A csövek 
árának előlegezését a tűzoltó-parancsnok a 
várostól kérte. A pénzhiány miatt addig hú
zódott az ügy, amíg a vásárlás érvénytelen 
lett, mert az illető cég csak készpénz ellené
ben volt hajlandó az eladást eszközölni. Jó 
idő múltával a főparancsnok újra megrendelte 
a csöveket, de az már csak kétszeres árban 
volt kapható. A 32 ezer leu erre a célra sem 
volt s igy manap városunkban a „tűzoltás“ 
illuzórius.

A legutóbbi lapunk más helyén leközölt 
tüzeset is bizonyítja, hogy ez igy van.

A városnak — hiszen neki is vannak el
éghető házai, malmai stb. — a város pol
gárságának vagyona, épsége nem lehet a 
„Csáky szalmája“ s éppen ezért a több mil
liós vagyonnal biró város adminisztratorjai 
nem dughatják be füleiket akkor, amikor az 
egész város lakossága kéri, követeli, kiabálja: 
olyan tűzoltóságunk legyen, amely meg tudja 
védeni, óvni vagyonúnkat, épségünket!

(Pl. az aradi Kölcsey-egylet pályázatain dijat 
nyertek: Leszállt a bubánat..., Emberek jön
nek s Üdvöz légy Mária c. költeményei.)

A költemények tárgyaik szerint ciklusokba 
vannak foglalva, melyek élénken tanúskodnak 
a költő széles érdeklődés- és ihletköréről. A 
Hárfa vagyok cimü ciklus költői hivatására 
vonatkozó költeményeket; az Emberek jönnek 
c. rész, természet és életfestő költeményeket; 
a Fészek dalaiból c. csoport ifjú hitveséhez 
irt szerelmi, az Örök rejtély kis gyermekeiről 
irt családi verseit; a Leszállt a bubánat cimü 
ciklus az emberi életre vonatkozó bánatos 
hangú költeményeket foglal magában.

Költői érték szerint szerintünk a költő csa
ládi dalai: a Fészek dalai és az Örök rejtély 

c. ciklusokban foglalt költeményei állnak első 
helyen. Ez utóbbi szolgál egyszersmind az 
egész gyűjtemény ciméül is.

A fészek dalaiban az ő egy-örök Asszo
nyának emel oltárt. Mint Petőfinél, úgy nála 
is ifjú hitvese iránti mély szerelme költésze
tének legdusabban csergedező forrása.

Szerelme egész lényét átható gyöngéd mély 
érzés; házassága életének célja (Életem ha
jója révbe ért...) s költészetének legkedvel
tebb tárgya (Kinőttek újra lelkem szárnyai).

Megénekli szerelme egyszerű, de boldogító 
történetének minden egyes mozzanatát; köl-

Ha a lüzoltó-egyesülejnek még nincs is 
ehhez annyi pénze, a város előlegezze azt, 
kötelessége előlegezni, mert ellenesetben egy 
tűz esetén keletkező károkért nemcsak erköl
csileg, hanem anyagilag is felelős!

Avagy azt várjuk, hogy — amint hírlik — 
az igy tehetetlenné váló tüzoltó-testületet fel
oszlassák s évi 100,000 leuért — amit a vá
ros, illetve a város polgársága kell, hogy 
megfizessen — a katonaság végezze a tűz
oltást ?!

Jönnek a forró, száraz nyári napok s ha 
ez az állapot továbbra is igy marad, hajitó 
fát sem ér a tüzoltó-egyesület főnökeinek, 
tagjainak buzgósága, tevékenysége.

A katonának, ha háborúba megy, fegyverre, 
munícióra van szüksége, a tűzoltó sem ér 
semmit, ha nincs meg a teljes és jólmüködő 
felszerelése.

Sürgős és eredményes cselekvést, intézke
dést kérünk és várunk!

tfí. S»ántó Károly.

Színház.
Kovács Imre színigazgató szinidényét f. 

hó 8-án vasárnap kezdi meg. Vasárnap d. 
u. 4 órakor mérsékelt helyárakkal színre ke
rül „Kék mazur“, Lehár Ferenc nagy ope
rettje, este rendes helyárakkal „Hollandi me
nyecske“. Hétfőn d. u. „Obsitos“, Kálmán 
Imre operettje, este pedig a Magyar Kaszi
nóban fehér családi cabarelesz. A hét többi 
napjain a legújabb operettek és szinmüvek 
vannak műsoron. A színtársulat, a mint ezt 
a megelőző hirekből látjuk, nivósabb még 
mint a tavalyi és igy egy nagyon jól sike
rült színi szezonra van kilátásunk.

csönös megértésüktől menyegzőjükig; házas
sága nyugodt boldogságát. Meleg, olvatag 
érzéséhez pompásan illik költői szavainak 
finom csipkézete, gazdag piperéje, verselésé
nek filigrán művészete. Az Ö mondd! Ki 
vagy Te nékem cimü darabjában költői em
léket emel feleségének, ki egy személyben 
barátnője, kedvese, múzsája, mindene :

Te vagy a Nap, a Tér, az Égi Jóság, 
Te vagy az Alom, Te vagy a valóság, 
Te vagy az Áldás, Te vagy az Öröm, 
Korálsziget lelkemnek tengerében, 
Te vagy a Mindenségem!

Meleg dalokra ihleti apai érzése. Az Oratio 
pro domo férfias strófáiban mint vágyai tető
pontját jelzi :

Ha már vagyok, hát hadd legyek Uram! 
E földi létben szebb öröm mi van?
mint az az egy, hogy van énünknek mása, 
lehelletnyi életünk folytatása: 
ó add Uram, hogy hadd legyen fiam I 
Azonban fájdalom, boldog apai érzésének 

első forrása hamar kiapadt. Alig fejezhette ki 
néhány szép költeményben túláradó apai örö
mét (Amikor apa lettem, O dies illa felici- 
tatis), midőn kis fia pár heti élet után vissza
röppent oda, honnan jött. Bánatos szivét kis 
leánykája születése vigasztalta meg, ki újból
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Tűz Szászvároson.
F. hó 3-án este 9 óra tájt nagy lángosz

lopok segítettek világítani városunk hires vil
lanyüzemének. A jelenleg a román gymná- 
zium által használt ref. Kún-kollegium régi 
épületének udvarán támadt a tűz. A régi vár
fal mellett épült fáskamarában — eddig is
meretlen okokból, de valószinüleg vigyázat
lanságból, gondatlanságból — meggyűlt mint
egy másfél öl felapritott tűzifa. Germán tűz
oltó kürtje hamarosan összehívta a tűzoltó
kat, akikik a szerelékkel megjelenve nekifog
tak az oltáshoz. Minden jól ment, de aminek 
jönni kellett, az nem jött. Nem jött viz, bárha 
a közeli patakban volt elég, s a hosszú csö
vek is elértek a tüzig, de a 14—15 éves 
korhadt vizvezetékek számos helyen félmé
ternyi hosszúságban repepeztek meg s a rög
töni újabb foltozás mellett újabb repedések 
támadtak.

Egy órán át pattogott vidáman a tűz s a 
kivonult katonaság a tűzoltókkal vállvetve az 
égő épület egy részének lebontásával igyeke
zett a tüzet lokalizálni. Félős volt, hogy a 
főépület tetőzete is tüzet fog a hőségtől s 
akkor óriási veszély fenyegette volna a várost. 
Tíz óra után sikerült ugy-ahogy a repedése
ket betömni s a vizet a tűzhöz juttatni. Sze
rencsére előző napon eső volt, továbbá szél
csend uralkodott s igy a tűz lokalizálva lett. 
A tűzoltóság 3 mond három kéziveder birto
kában az ott lévő tűzoltók, katonaság és pol
gárság vizhordási készségét egy teljes órán 
át nélkülözte, pedig kellő számú vedrekkel 
sok vizet lehetett volna a lángok elfojtására 
felhasználni.

A „veres kakas“ bemutatkozott s vele 
együtt az is, hogy a város mennyire elha
nyagolja a tűzoltás hogyanjának, mikéntjének 
kérdését. Ne türjük, ne várjuk, hogy ha majd 
forró nyári napon kedvező szelek szárnyain 
újra megjelenik, ne legyen fegyverünk ellene 1

Be kell szerezni a szükséges és jólmüködő 
felszereléseket, fizetett és állandó szolgálatot 
teljesitő tüzőröket kell alkalmazni s valame
lyik templom tornyában harangjelző állomást 
kell létesíteni l 

San-Toy.

az atyaság boldogitó érzésével töltötte el. A Mi
kor kis lányunk kacag, Csitt alszik a kis lá
nyom ; a Rózsabimbó, rózsaág... naiv bájjal 
ömlő sorai mind a családi lira legszebb da
rabjai közé tartoznak.

Serestély költészetének alkotó elemei kö
zött van az odaadó, mély vallásos érzés. 
Nem csupán azért, mert egy pár határozott 
vallásos költeményt irt (Ma fölkinálom a szi
vemet Uram 1 Jertek, a könnyek völgye vár) 
s stílusába is szívesen vegyid a vallásos élet 
szavait (Ó szent kenyér, Ave nyomor), hanem 

azért, mert egész költészetét gyöngéden val
lásos alapra helyezi s magát a „Zengő Vég
telen“ egy atomjának vallja:

Az én dalomban Ö zeng szüntelen, 
Ki minden Hárfát egyaránt felajzott 
a kezdődésnek leges kezdetén...
Hárfa vagyok csupán az Ur kezében, 
Melyen keresztül az ő dala zeng.

Vallásos költészetének gyöngye az Üdvöz- 
légy Mária c. költemény, mely igaz vallásos 
érzésből fogant költői szárnyalásu amplifica- 
tiója az ismert egyházi ima minden egyes 
sorának s igazi művészettel fonja bele val
lásos érzésébe kis leánya születésén érzett 
áradó apai örömét és háláját..

Dr. Nagy Sándor. 
(Folyt, köv.)

Sport.
Múlt hó 25-én délután a „Cseh hegyen“ 

újra láttunk két football csapatot megjelenni 
a zöld gyepen — küzdeni az elsőbbség pál
májáért.

Eredmény, hogy a jobb felszerelésű kato
nai csapat megverte a városi csapatot.

Úgy van, a jobb felszerelésű, mert sajnos 
a másik csapatnak saját civil cipőjében, 
labda nélkül kellett kiáltani a „pályának“ ne
vezett barázdákkal ékesitett — szántóföldre. 
Mig egyfelől a felszerelések hiánya, másfelől 
a közönség távolmaradása keltette fel a je
lenvolt sportemberekben azt a benyomást, 
hogy a mi kultúrát kedvelő és párroló váro
sunkban a testnevelés, a sport még ismeret
len fogalom s ha talán még nem is az, de 
mostoha gyermek. — Még ma is, amikor 
minden jelentősebb városban a közönség ál
dozatkészsége folytán modern sporttelepek 
hirdetik, hogy a testedzés ma már nemcsak 
szórakozás, hanem egy hivatott tényezője, a 
ma küzdelmes, zaklatott idegéletének.

Hiszen tudjuk, hogy miniszteri rendelet is 
intézkedik ez irányban, hogy a városok — 
helyet, sporttelepet adjanak, épitsenek ifjú
ságuk számára.

Mert hiszen a ma ifjúsága letéteményese 
az eljövendönek, melynek perspectivája — 
ma még sajnos fenyegetően borzong felénk, 
a maga chaotikumával.

Együtt nevelni fel az ifjúságot, rávezetni 
egymás megismerésére s akkor bizonyos, hogy 
a jövő társadalmának kialakulása nem fog 
világokat rengető, minden meglevő kultúrát 
megsemmisítő rémként elénk meredni.

Együtt nevelni a sportban, ahol nem az 
engesztelhetetlen gyűlölet szitja egymás le
győzésére a vértáhitozó elmét, hanem egy
más kölcsönös megismeréséből származó be
csülés és tisztelet magasztositja fel a célt, 
melyért feszülnek az izmok.

Tudjuk ezt; kötelességünk tehát elkövetni 
mindent, hogy városunk minden nemzetiségű, 
rangú és rendű ifja künn a szabadban a 
természet ölén egészséges viszonyok között 
találja meg azt, ami edzi, nemesid testünket 
és lelkünket 
gőjü rossz 
kényszerítő 
igazi nemes 
Ságunknak.

A napokban gyüjtőiveket fog a vezetőség 
kibocsájtani, melyen szerényen kérnek vala
mit a magas cél elérésének előkészitése, meg
alapozása érdekében.

Ne forduljunk el zárkozottan, hanem ad
jon ki, ki annyit, hogy elmondhassa magá
ról, — „én is áldoztam erre a célra.“

Old-Boy. 

s ami a kávéházak füstös leve- 
szokásokra és laza erkölcsökre 

szórakozásai helyett igazi áldás, 
szórakozás és megmentője ifju-

NAPI HÍREK.
— Herlea polgármester újra elfoglalta 

hivatalát. A választások után — amint tud
juk — a kormány Herlea Sándor polgármes
tert — hasonló minőségben Hátszegre helyezte 
át. Az áthelyezés ellen beadott felebbezésnek 
a „Curtea de Cassatie §i Iustijie“ helyet 
adott s Herlea polgármester áthelyezését — 
— amely valószinüleg egyéni érvényesülések 
intrikái folytán történt — mint illegálist, ér
vénytelennek nyilvánította. Ennek következté
ben királyi dekrétummal újra Szászvárosra 
lett helyezve s hivatalába f. hó 5-én Cand- 
rea Valér Subprefekt által ünnepélyesen be
iktatott és igy Belei Viktor városi tanácsos,; 
helyettes polgármester szintén elfoglalta előbbi i i 
gazdasági tanácsosi állását. Ezzel a Hátszegre

Pável századost 
ezredhez, Kiim- 
főhadnagyot az 

helyezte át.

való áthelyezés folytán támadt nézeteltérések 
hullámai az összlakosság közmegelégedésére 
— párt-, vallás- és nemzetiségű külömbségre 
való tekintet nélkül — elsimultak.

— Áthelyezések a garnizonban. A had
ügyminiszter Anastasiade Raul őrnagyot a 
bukaresti „Deposit Centrál“-hoz, Popescu 
Juon századost a marosvásárhelyi 82-ik gy. 
ezredhez, Mihailescu Péter századost a tirgo- 
vistei tankezredhez, Grecu 
pedig a kisenevi 12-ik gy. 
melmann Rubin számvivő 
aradi 12-ik huszárezredhez

— Halálozás. Dr. Nagy György budapesti 
ügyvéd — lapunk felelős szerkesztőjének uno
kabátyja — múlt hó 29-én 44 éves korában 
meghalt. A férfikor delén elhunyt ügyvéd a 
magyar politikai életben jelentős szerepet ját
szott. Ö volt a köztársasági párt megalapitója 

s a „Köztársaság“ cimü lapjával a köztársa
sági és demokratikus eszméknek fanatikus 
harcosa. Kiterjedt rokonságán kivül felesége 
és két gyermeke siratja eihunytát, de itt Er
délyben is sok ismerőse, jóbarátja gyászolja 
meg a székely származású Nagy Gyurkát, 
hiszen úgy is mint ügyvéd, úgy is mint a 
csíkiak egyik országgyűlési képviselője a köz
figyelmet maga iránt nemcsak felkeltette, ha
nem állandóan ébren tartotta. Halálát régebbi 
szembajából eredő komplikációk idézték elő.

— Egyháztanácsi közgyűlés. A piskii 
róm. kath. egyháztanács a napokban tartotta 
évi rendes közgyűlését, melynek során tár
gyalás alá került az egyház Tompán levő 
földjeinek bérbeadása is. Az elhunyt Ferber 
János helyébe uj tagul Zoller Gézát válasz
tották meg.

— Táblabiróból — közjegyző. Az igaz
ságügyminiszter dr. Olariu Miklóst, a petro- 
zsényi kir. járásbiróságot vezető táblabirót 
Petrozsény székhellyel királyi közjegyzőnek 
nevezte ki. Az uj közjegyző irodáját a járás
bíróság épületében nyitotta meg.

— Eljegyzés. Lőw Viktor helybeli bőr
kereskedő, a szász aranyifjuság közkedvelt 
tagja, f. hó 2-án tartotta eljegyzését szucsavai 
Procinkievic Eugén helybeli jóhirnevü iparos 
leányával, — Zsenikével. Sok szerencsét I

— Esküvő. Gyarmati Ferenc dévai lap
szerkesztő, az ismert erdélyi poéta szomba
ton, múlt hó 31-én tartotta esküvőjét Mischung 
Irénke urleánnyal Déván.

— Egy fiatal hunyadmegyei festő si
kere. Múlt év nyarán egy aradi tárlattal kap
csolatosan már megemlékeztünk Róth Ferenc 
fiatal hunyadmegyei festőről, akinek képeit a 
kritika teljes elismeréssel és dicsérettel fogadta. 
Róth Ferenc Brádon született s iskolái elvég
zése után egy ideig otthon dolgozgatott, ké
sőbb Aradra került, ahol képeivel mind na
gyobb és nagyobb érdeklődést ért el s mű
vészkörökben is mindenütt elismeréssel nyi
latkoztak róla. Aradról az ősz folyamán Nagy
bányára került s a napokban a kolozsvári 
prefektura földszinti termében rendezett tár
laton néhány vásznával feltűnést keltett. Az 
összes lapok dicsérettel emlékeztek meg róla 
s mi a magunk részéről örömmel regisztrál
juk megyénk e szép reményekre jogosító fia
tal festőjének újabb sikerét.

— Az „Olympia“ mozgó vállalat tiszte
lettel értesíti a n. é. közönséget, hogy elő
adásait a szini idény alatt egyelőre beszünteti.

Dr. Seidner S. fogorvos |
Szászváros, x

Városház-tér (Rob-féle üzlet felett.) o 
HEndBl naponta d. b. 9-ÍZ, d. u. Z-5 óráig. I 
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— Halálozás. Gróf Mihály helybeli ipa
ros m. hó 28-án 75 éves korában meghalt. 
Temetése nagy részvét mellett 30-án ment 
végbe a gör. kath. egyház szertartása szerint.

— A szászvárosi kir. adóhivatal köz
leménye. Felhivatnak az adóhivatali kerület
beli összes lakosok, hogy a törvényben előirt 
adóvallomásaikat legkésőbben í. évi április 
hó 15-ig annyival is inkább nyújtsák be 
az adóhivatalhoz, mert azoknak az adója, 
kik vallomást adni elmulasztanak, hivatalból 
lesz megállapítva a törvényben előirt bünte
tések alkalmazásával. A szükséges nyomtat
ványok az adóhivatalnál szerezhetők be. A 
közönség a munkatorlódásra való tekintettel 
saját érdekében cselekszik, ha a vallomások 
benyújtását nem halasztja az utolsó napokra.

— Sodorna és Gomorrha tudvalevő, hogy 
az első dijat nyerte az amerikai és continen- 
tális filmek nemzetközi versenyén. Ezt a vi
lágsikert páratlan meséjén és pazar kiállitá- 
sán kívül főleg a gyönyörű Lucie Dóráin és 
a többi elsőrangú művészek játékának köszön
heti. Gyönyörű modern palotákban a legpa- 
zarabb fényt űző társaságok vetekedve válta
koznak az ókori Sodorna gigantikus épüle
teiben mozgó tömegek festői viseletéivel. Be
mutatja az „Erzsébet" mozgó ma és holnap 
a nagy költségekre való tekintettel enyhén 
emelt helyárakkal.

— Koncert. Indries János jóhirnevü ro
mán énekes m. hó 29-én a „Centrál" szálló 
színházi termében egy sikerekben gazdag 
hangversenyt rendezett. A programúi minden 
egyes száma nagy tetszést váltott ki s az 
előadott szép román és magyar dalok sűrű 
tapsokat váltottak ki a lelkes közönségből. 
Amint értesültünk Indries, aki vármegyénk 
szülötte, művészi kőrútjában még meg fogja 
látogatni városunkat, melynek közönsége oly 
előnyösen ismerte meg őt.

— A szászvárosi kir. adóhivatal köz
leménye. Az 1923. március havi fényüzési 
és 1 százalékos forgalmi adó az alábbi sor
rendben fizetendő be: Április hó 11-ikén az 
A, B, C. betűsök, 12-én a D, E, F, 13-án a 
G, H, I, 16-án a K, L, M, 17-én az N. O. 
P, 18-án az R, S, T, 19-én az U, V, Z. be
tűsök, 20-án a társaságok. Az alkalmazottak 
utáni 6 százalékos adó április hó 10-ig fize
tendő be.

— Táncestély. A szászvárosi és környék
beli egyetemi hallgatók f. hó 9 én a román 
husvét másodnapján este 9 órakor a „Cent- 
ral“ szálló dísztermében jótékonycélu tánc
estélyt rendeznek. A mulatság — amint a jelek
ből megítélhető — nagy sikerrel kecsegtet. 
Bufferöl gondoskodva van.

Elvállal a fényképészet bár
mely szakába vágó munkákat 
ízléses és művészies kivitelben, 
u. m.: Egyesek, 

csoportok, 
kirándulók, 

iskolacsoportok 
műteremben, szabadban, ház
nál vagy vidéken való felvételét, 

továbbá bármilyen uj vagy régi 
fénykép utáni nagyításokat (élet
nagyságban is.) Felvétel bármely 
2it időben. 1-3

2

*<
*
1

ERZSÉBET MOZI *
a „TRANSSYLVAN1A“-ban.

Ma vasárnap, április hó 8-án 
délután 4 és este 8 órakor: 

Sodorna és Gumóra.
A legmonumentálisabb erkölcsrajz két 
részben. Irta Vajda Sándor, rendezte 
Kertész Mihály. Főszereplők:
Lucie Doraine, Várkonyi Mi

hály, Szöreghy Gyula.
Ezt megelőzi

GONZOLES FEJE.
Spanyol szerelmi történet 5 felvonásban.

4-4 4-1 <

Holnap hétfőn, ff. hó 9-én

Sodorna íj Gomora 11-iK rész«
Azonkívül

„5éff“2 felt, és paci bácsi 1 feli.
humoros képek.

— Hangverseny. A helybeli szász „Lie
dertafel f. hó 2-án a „Transsylvania“ dísz
termében rendezett hangversenye minden te
kintetben jól sikerült. A férfi és nőikar ép 
olyan elsőrangút produkált, mint a vegyeskar. 
Az előadott számok mindegyike magasabb 
zenei képzettségről tanúskodott. A jelen
voltak egy igazán művészi szinvonolu hang
versenyt élveztek végig.

— Bonok beváltása. A dévai rom. kir. 
központi állampénztárnál az 1919. évi Îm
prumutul Ardealului államkötvények (bonok) 
beváltása megkezdődött.

— Megdrágult a pereskedés a bírósá
goknál. Az igazságügyminiszterium legújab
ban kiadott rendeletével, — tekintettel a nagy
mérvben emelkedett és folyton emelkedő ál
talános drágaságra, — mely az irodai fentar- 
tási költségek fedezését is mindinkább sújtja, 
április hó l-étől a beadványokra, perekre és 
igénybevett bírói cselekményekre egy külön 
díjszabást léptetett életbe, mely dijak, az eddig 
lerótt belyegilletékeken felül, még külön a fél 
által előre készpénzben nyugta és ellennyugta 
ellenében a bíróságnál lefizetendők. A fize
tendő dijakat a rendelet a keresetek, előké
szítő irat, észrevétel, válaszirat, igazolás, el
lenmondás, perujitási és mindennemű kérés, 
felfolyamodás, felebbezés, tárgyalás, mulasz
tás, elnapolás, kivéve hivatalból, felek meg- 
halgatása, szóval minden egyes bírósági be
adványra és igénybevett birói cselekményre, 
az ügy, illetve pertárgya értékét figyelembe 
véve, a következőkép állapította meg: 200 
Leiig 5 Lei, 200—2000 Leiig 10 Lei, 2000—. 
10,000 Leiig, 20 Lei, 10,000—100,000 Leiig, | 

30 Lei, 100,000—1.000,000 Leiig 40 Lei, és1 
1.000,000 Leiien felül 50 Lei; ha pedig az 
érték megállapítva nincs és az ügy a járás
bíróságnál kezdődik, 20 leu ; a törvényszéknél 
pedig amennyiben ott kezdődik az ügy, 40 
leu fizetendő. Büntető ügyekben, vétség és 
kihágás főmagánvádra, feljentés vagy más 
kérés, felebbezés, felfolyamodás vagy bármi
féle irat, tárgyalás, elnapolás felek kérelmére 
minden egyes esetben 20 leu, jegyzőkönyvi 
egyezségért 50 leu fizetendő. Törvényszék
nél felebbezési eljárásban a fenti dijak dup
lán fizetendők. Büntetés elhalasztásért min
dennemű bűnügyben az első elhalasztási ké
relem után 50 leu, a második után pedig

i

100 leu fizetendő. Ha mindezekben figye
lembe vesszük, hogy az életbelépett ügyvédi 
törvény a bíróságoknál az ügyvédi képvise
letet is kötelezővé fogja tenni, úgy manapság 
meg kell fontolnunk, hogy mikor és milyen 
esetben forduljunk a birósághoz.

— Kitiltott könyvek. A belügyminiszter 
Balogh Péter dr. és dr. Szabó Ernő által 
szerkesztett „Magyar Olvasókönyv“-et, úgy
szintén Ravasz László püspök „Orgonazugás“ 
című szintén Budapesten megjelent könyvét 
Románia területéről kitiltotta, illetve azok for- 
galombahozatalát megtiltotta.

— Miképpen kell fizetni a háború 
előtti életbiztosításokat. A „Keleti Újság“ 
Írja: Érdekes döntést hozott a kolozsvári já
rásbíróság abban a kérdésben, hogy milyen 
árfolyam szerint kell a háború előtti életbiz
tosításokat fizetni. A trianoni békeszerződés 
szerint ezeket a tartozásokat a zürichi tőzsde 
1918. évi november 1-ét megelőző két hó
napban jegyzett átlagos árfolyamán kell ki
fizetni. Ezzel szemben a kolozsvári járásbí
róság úgy döntött, hogy az ilyen biztosítá
soknál a lejáratkor a biztosított összeget 1 : 2 
arányban leuban keli megfizetni. Ezt a dön
tést az Első Magyar Általános Biztositó jog
tudója, az Első Erdélyi Általános Biztositó 
Társaság elleni perben hozták meg. Ez a 
biztositó társaság ugyanis a mai árfolyam 
mellett akarta a lejárt biztosítást megfizetni.

Eladó kétszáz drb. tölgyfa szőllőkaró; 
továbbá két jó ajtó. Értekezni lehet 
Varga-u. 35 sz. alatt. 194 3-

Eladó ház. Szászvároson az Ország
úton egy több szobás lakással bíró 
ház eladó. Értekezhetni Moldován 
János mészáros-mesterrel, Országút, 
(Orbonás-féle ház.) 210 1-3

Jobb házból való iskolázott 
13—14 éves fiú vagy 15—16 éves 
leány t a n 0 n c u 1 felvétetik. H e i t e r 
román kir. udvari fényképész, Szász
város, Vásár-u. 208 2—3

Bérbeadó egy volt kovács
műhely helyiség több évre havi
50 leuért. Esetleg egy lakás is hozzá. 
Értekezhetni Josef J. Weísz-szal
Szászváros, Sétatér-u. 14. 196 3-3

Tanuló fiú «« leány
a „Szászvárosi Könyvnyomda Rt.“

KönyV is papirHeresHedbíbeii 
azonnal felvétetik.

Ferenczy Vilmos
fűszer- és gyarmatáru kereskedő

SZÁSZVÁROS, Főtér.

Legújabban érkeztek:
Trapista-, parmezán-, 
rokfort- és kárpáti sajtok, 
továbbá friss tea-vaj, 

székely túró, 
szebeni szalámi, paprikás sza
lonna, fűszerek, cukorkák stb. 

Elsőrangú cipőkrémek!
204 2-4
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KOOTZ RUDOLF 

börkereskedése és gyári lerakata 
Szászváros, Strada Regala (Vásár-utca) 1.

I*

i

Nagy és állandó raktára és egye
düli elárusító helye a Kootz— 
Bra§oveanu nagyszebeni bőrgyár 
gyártmányainak a legolcsóbb gyári 
áron.

Kitűnő minőségű és versenyen felüli 
árul Nagy választék bocskorban, 
talpbőrben, valamint mindennemű 
felsőbőrben, cipőkellékekben és 
cipész-szerszámokban.

Legolcsóbb beszerzési forrás 1
Pontos kiszolgálás I

Vesx 30 kg.-tól feljebb bármily meny- 2. 
nyiségben nyersbőrt a legma- k 
gasabb napi áron. 202 2-2 J

1

$
3

Értesítés I
Van szerencsém a n. é. közön
séget értesiteni, hogy a tavaszi 
idényre való tekintettel 

raktáramat kibővítettem
és dúsan felszereltem. 
Kaphatók: konyha berendezé
sek, háztartási eszközök, vas-, 
bádog- és zománcozott edények, 
evőeszközök, gazdasági felsze
relések stb. — Állandóan kap
hatók a következő palackozott 
borok: leányka, patronus, so- 
vignon, som, muskotály, rózsa
mali, traminek, rajnai risling, 
óportói, továbbá mindenféle li
kőrök, fűszer- és festékáruk. 
Tojásfestékek, Mauthner és Vas
vári-féle kerti magvak. Tisztelettel 

STERN MANÓ 
vas- és füszerkereskedő Szászváros, 
Vásár-utca. 198 3—3

Kitűnő erdélyi 
és küküllőmenti 
asztali borok 

50 litertől felfelé kicsinyben és nagy
ban (waggontételekben is) literenként 
7—8—10 leuért eladók.— Veisz J. 
József Szászváros, Sétatér-utca 14.

195 3-3

A szászsebes! I. D SIMIAN-féle fűrész
telep szászvárosi épiiletanyag főraktára.

Alólirott a tavaszi szezon beálltá
val ajánlja dúsan felszerelt raktárát.

Épületanyag: gerendák, deszkák, 
lécek stb.

Fedél- és gerinc-cserép: prí
ma aranyosgyéresi gyártmány.

Eladás: nagyban (waggontételekben 
is) és kicsinyben. Raktár vásárlási 
kötelezettség nélkül megtekinthető.

Szolid gyári árak! — Levélbeli 
megkeresésekre azonnal válaszo
lunk. — Iroda a fatelepen Ország
út 47. sz. alatt. 199 3-12

Kaphatók különféle évelő vi
rággyökerek: dália, giadiolusz, 
kála, krizantin stb. Viz-utca 37. sz. 
Dr. Dózsa Józsefné. 205 2-3

Jó házi koszt, olcsó borok!
A volt Stamp-féle vendéglő jelenlegi 
bérlőjénél, Köpeczy Józsefnénál 
olcsó árban ebéd, vacsora koszt és 
hideg ételek kaphatók. Abonensek 
felvétetnek. Ugyanott Weisz-féle asz
tali borok literenként 12—14 leuért. 
utcán át 10—12 leuért kaphatók, 
Szászváros, Sétatér-u. 14. sz. alatt.

197 3-3

Egy fiú vagy leány tanoncui fel
vétetik S c h u i 1 e r Adolf fényképész
nél Szászvároson.

Ein Lehrling oder Lehrmäd
chen wird gesucht. Adolf Schuller 
fotograf, Broos. 203 2—3

pártoljuk a helyi ipartl
B. Di Simiail, Döpozit Gfineral | Török Bálintné (Szászváros, Országot) | 

de Materiale de Gonstrncfie Ora;tie. * —- - - - - - -  —- »

SZÖLLÖ vendéglő |
Szászváros, Sörház-utca. x

Tisztelettel értesítem a n. é. ? 
közönséget, hogy újonnan be- ? 
rendezett vendéglőmben

reggeli, ebéd, vacsora abonálható. ízletes ’

szírt ii ás naorvsádi -

I
*

I»'

| Mindenféle szinü és nagyságú 

I bárány és gidóbőröket 
legmagasabb napi 
árban veszek.

I konyha, kitűnő asztali- és tájborok, napon- 5 
I ként frissen csapolt világos- ős barna sör. |

Záróra éjjeli 1 óra. Billiárd | 

asztal! Minden este Petrika * 
zenekara játszik! Tisztelettel: 3 

a „SZÖLLÖ“ vendéglő tulajdonosa, í
Szászváros, Sörház-utca (a 

t járásbíróság mellett). 183 5- <

ÖC’ÍS

j Junger Samu
f kereskedő, Szászváros Országút 4.
| 173 6-12

e
METAGA“

~ \ » vU) vlüUu,6u7

” női-kalap sxalonjában szolid árak £ 
mellett a legújabb divatu kalapok kap- jt 

$ hatók. Átalakítások gyorsan és pontosan f 
£ 201 eszközöltetnek I 2-13 £

| Graffius Adolf gép- és mülakatos | 
X Elvállal e szakmába vágó mindenféle Íz 
X munkákat. Motor- és cséplőgép javitás. $ 
d Wertheim szekrények javítása, nyitása. | 
x Szászváros, Főtér (gyógyszertár udvarán.) j
X► 133 14—52
X XX XX XX XXZX XX XX X x XX xx xx xx

^0 ^^0 .*O0

Kocsifényezést és kárpitos (szatler) 
munkákat, továbbá diványok, 
redőnyök stb. javítását jutá- •'
nyos árban vállalom. Tér- s
vekkel, árszabással szolgálok.

PORUBSZKY ISTVÁN, szatler, | 
182 Szászváros, Ország-ut. 5— 5

Különös figyelmet érdemel

Löwy Sándor versenyáruháza
Petro^eni-ben

99
javító és galvanizáló műhely

Glatz Rudolf
Nagyszeben, Jungenwaldstr. 1. 

Telefon sz. 120.
Nikkelez, 

ezüstöz, 
oxidál, 

rezesit, 
aranyoz.

Balvanirozandó tárgyal! Nagyszebenben 
a műhelyben, Szászvároson pedig STHE1T 

® Bitó sipöiizietÉtien gdiiiók ll. W 152 10—10

e napokban érkezett női divatszövetek óriási szin-tömb- 
kelege, amelyek minden elképzelhető divatszinekben az 

alábbi reklám árakon kerülnek forgalomba:

1
1
1
1
1
1

mtr.
»
»
»
»
n

pamut Chaschemir 100 cm. 
gyapjú chevioth 120 cm. 
geipei taftalin 120 cm. — 
francia foule 140 cm. — 
francia gabardin — —
legújabb csikós kelme —

75 —
150 —
315 — 
410-—
335 — 
365-—

lei
H
0 
n
n 
w

A nagyérdemű vevőközönségnek rendelkezésére állanak 
ezenkívül a legújabb francia és angol divatlapjaim is.

Kiváló tisztelettel:

Löwy Sándor Versenyárttháza Pctrozshy.
134 13-52

_____ , o
Nyomatott a Szászv^ecsi könyvnyomda Részvénytársaság oyorssajtóián ¿923.


