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

Kéziratok nem adatnak vissza., 
Hirdetések árszabály szerint, többszöri hirdetésnél árkedvezmény.

Fogyasztási szöVctKezeteK 
mfiHöátsc.

Pár hónappal ezelőtt e lapok hasábjain 
irtunk volt a fogyasztási szövetkezetek cél
járól és szervezetéről általában.* Azóta gya
korlatilag is megindult a mozgalom, mely 
célul tűzte ki magának városunkban egy ilyen 
szövetkezetét a „Hangya“ központ köteléké
ben megvalósítani.

Városunk közönsége kellő megértéssel fo
gadta az eszmét, úgy hogy az első fontos 
lépés már meg van téve, t. i. a megkezdés
hez szükséges alaptőke már körülbelül biz
tosítva van. Az alábbiakban a még teendő 
további lépéseket kivánjuk röviden körvona- 
lozni, hogy kellő egyetértéssel és az elérendő 
cél teljes tudatában tehessük meg a követ
kező lépéseket.

A legközelebbi teendő a központtal egyet
értésben egy közgyűlés összehívása, melynek 
egyik föladata revízió alá venni az 1918-ban 
már elfogadott alapszabályokat s azokon a 
mai viszonyok által megkívánt módosításokat 
eszközölni. Másik igen fontos feladata az 
igazgatóság és felügyelő-bizottság választása.

E bizottságok kellő körültekintéssel történő 
összeállítása azért nagyon fontos, mivel ezen 
bizottságok működése a központ irányítása 
és ellenőrzése mellett képezi tulajdonképpen 
a szövetkezet működésének tengelyét.

A megalakult igazgatóság választ könyv
vezetőt, pénztárost, üzletvezetőt, később a 
netalán szükséges segédszemélyzetet, egyszó
val az intézmény működésének megindításá
ban és további igazgatásában övé a kezde
ményező és kormányzó hatalom.

A felügyelő-bizottság viszont megfigyel, 
ellenőriz, hogy az alapszabályok kellően meg
tartassanak és a részvényesek érdekei kellően 
megóvassanak. Ha hibát, hiányt észlel, ideje
korán közbelép s eshetőleg a közgyűlés ut
ján gondoskodik orvoslásról.

Mindkét bizottság széles jogkörével meg
felelő kötelezettség áll szemben, amennyiben 
tett intézkedéseikért, eshetőleges mulasztá
sukért teljes vagyoni felelősséggel tartoznak 
a szövetkezettel szemben. Hogy a közönség 
maga is éberen bírálhassa és ellenőrizhesse 
működésüket, rövidebb időszakra — rendesen 
3 évre — szól megbízatásuk s évenként mind
két bizottság részben föl lesz ujitva.

A közgyűlést, melyen az igazgatóság és 
felügyelő-bizottság meg lesz választva, a köz
ponttal egyetértőleg kell megállapítani s az 
valószínűleg május 6-ikára fog esni. Minden
esetre e lapban is közöltetni fog a határidő, 
azonkívül, hogy nyilvánosan is ki lesz hir
detve.

A közönségnek csak azt a jó tanácsot ad
hatjuk, hogy akik már eddig meg nem cse
lekedtél igyekezzenek a részvények jegyzé
sét mielébb foganatositani, mivel a mai ne
héz időkben, midőn a kölcsönpénzért 20—30 
°/o kamatot is kell fizetni, éleibe vágó kér

dés, hogy a szövetkezet lehető nagy befize- | 
tett alaptőkével kezdje meg működését. Szük
séges ez egyfelől azért, hogy az árukért le
hető nagy készfizetést teljesíthessen s igy 
csekélyebb kamatterhet kelljen hordoznia, ami 
természetesen az áruk olcsóbbodását vonja 
maga után, másfelől azért, hogy lehető nagy 
árukészletet hozhasson össze s igy a közön
séget mindig kellően elláthassa áruval. Hi
szen a természettan törvényei szerint is a 
nagyobb test erőteljesebb, munkabíróbb, és 
igy minden viszontagsággal hatékonyabban 
tud szembe szállani.

Végül eléggé nem ajánlhatjuk a nagyobb 
számú taggal bíró családoknak, hogy a lehe
tőségig családtagjaiknak megfelelő számú 
részvényt jegyezzenek. Ez azért szükséges, 
mert könnyen előfordulhat éppen a kelendőbb 
cikkeknél, hogy az árukészlet elégtelensége 
miatt egyes cikkek eladását egy időre korlá
tozni kell, ez a korlátozás pedig igazságo
san nem történhetik másképpen, mint a rész
vények száma arányában. így népesebb, de 
csak egy részvénnyel bíró családok éppen a 
kelendőbb cikkeknél könnyen várakozásra le
hetnének utalva. S. F.

— Dr. Bianu Jenő az erdélyi rend
őrségek élén. A minisztertanács dr. Bianu 
Jenő vezérfelügyelőt, a kolozsvári állambiz
tonsági felügyelőség vezetőjét megbízta az 
erdélyi rendőrségek és szigurancák egysé
gesítésének keresztülvitelével. Bianu dr. már 
meg is kezdette az egyesitési munkálatokat. 
Körrendeletben értesítette a rendőrséget, hogy 
március 15-ikétől kezdve bármiféle ügyük
ben közvetlen fórumuk az erdélyi sziguran
cák kolozsvári vezérfelügyelősége, amelynek 
minden rendeletét respektálni tartoznak. An
nak a polgárnak, akinek vitás esete támad, 

vagy a rendőrség valamelyik intézkedését sé
relmesnek találja, orvoslásért szintén a szi- 
guranca vezérfelügyelőségéhez kell fordulnia. 
A vezérfelügyelőségen külön osztályt szervez
nek erre a célra. Bianu dr. kitüntetésszámba 
menő megbizatása, hatáskörének a rendőr
ségekre való kiterjesztése széles körökben 
kelt örömet és megnyugvást, mert hozzáértő, 
széleslátásu embert bizott meg a miniszter
tanács ezzel a fontos akcióval. Dr. Bianu a 
háború előtt a bécsi Neue Freue Presse egyik 
szerkesztője volt, jól beszél magyarul s min
denkivel, aki bármilyen komplikált ügyben 
eléje kerül, igazságosan és humánus módon 
jár el. Az ilyen kivételes egyéniség előlép
tetése csak hasznos lehet a közre.

Színház.
Kovács Imre városunkban időző színtársu

lata a második hét folyamán is bebizonyi- 
totta, hogy nemes ambícióval igyekszik, tö
rekszik arra, hogy müpártoló közönségünk 
mentül jobban érezze magát a színházban. 
A társulatnak mindenik tagját áthatja hivatá
sának szeretete s ha néha-néha csalódással 
tértünk haza a szinházból, azt nem a szinmü- 

i vészek, hanem az előadott darab silánysága 
okozta. Ami értékes, művészi, még akkor is 
az marad, ha a színházak mai közönségének 
azon többségéből, amely nem csak drágán 
megváltott helyén, hanem még a színházban 
sem érzi magát még teljesen „otthonosan“, 
nem tudja kiizzadni azt az óriási hatást, amit 
egy kis drasztikummal vegyitett „vastag“ pi
kantéria oly könnyen kivált. Az ember azért 
megy színházba, hogy ott szórakozva olyan 
szellemi táplálékban részesüljön, amely iro
dalmi értékkel bírva, a jó „ízlést“, az ítélő
képesség fejlesztését szolgálja még akkor is, 
ha azt pikantéria — de csakis finoman — 
fűszerezi. A repertoir-ra kerülő darabok ki
választásánál szemelőtt kell tartani azt, hogy 
a színházak nemcsak szórakoztatnak, hanem 
/reveinek is s igy saját közönségüket is ők 
nevelik. A rosszul, Ízléstelenségre, erkölcsi 
érzéketlenségre, de annál több érzékiségre 
nevelt gyermek idővel ’hálátlan lesz szülőjé
hez s bomlott idegeit a szórakozások üditő 
tengervizében megfüröszteni cirkuszba s leg
jobb esetben a szinházakkal kiállítás tekin
tetében versenyen kívül álló moziba vágyik. 
Újdonság 1 Újdonság I hirdetik a szinlapok 
mindenütt, pedig helyesebb volna a közön
séget arról biztosítani, hogy az előadásra ke
rülő darab Értékes 1 Értékes! A sok csalódás 
az „Újdonságok“ iránt idővel bizalmatlansá
got kelt s ezt a színházak meg fogják érezni. 
Cirkuszba a cirkuszba valókkal! A „Csak 
felnőtteknek!“ való üres, de vastag draszti- 
kumban bővelkedő darabok helyett jobb volna 
a „Serdülők“-kel, — akik az 1914-ik évben 
kitört világháború óta és alatt serdültek fel 
s igy nem volt erre alkalmuk — megismertetni 
a világ szellemóriásainak értékes színpadi 
termékeit, még ha nem is „újdonságok“ azok, 
mert a színházak mai közönségének nagy 
része úgysem ismeri azokat.

Az egyes előadásokról a következőkben 
számolunk be:

F. hó 13-án (péntek) a „Kis Grizett“ c. 
3 felvonásos operett ment telt házzal. A da
rab teljes sikert aratott, amiben első sorban 
Perényi Mancinak, Kozma Hugónak, Felhő 
Ervinnek, Sipos Nellinek, Battyán Kálmánnak 
volt oroszlán része. Tudásuknak legjavát mu
tatták be ez estén is. A többi szereplők is 
ügyesen oldották meg feladataikat. A Felhő- 
Sípos táncát viharos taps jutalmazta.

14 én (szombat) „Babavásár“ c. 3 felvo
násos operett vonzott nagy közönséget a szín
házba. Perényi Manci vérbeli primadonnája, 
Kozma Hugó Richard grófja elsőrangú volt. 
A darab hatását nagyban fokozta: Sipos Nelli 
a soubrette és Felhő Ervin a Gigi báró, Bat
tyán Kálmán a herceg szerepében tanusitott 
rutinos játékával. Nagyon jók voltak: Pé- 
terffy Böske, Katona Ilonka a színésznő, Sorr 
Jenő a színigazgató, Jody Károly a rendező, 
Virág Lajos és Földes István az agglegények 
szerepében. Ruházat, díszletek kifogástalanok. 
Freund Lajos karnagy ügyes dirigálása alatt 
a színházi zenekar is dicséretes munkát végzett.



2 Szászváros és Vidéke 1923. április 22.

15- én a „Heje-huja báró“ e. operette új
donság ment. A szép zenéjü darab nagy 
közönsége jól mulatott ez estén is. A színé
szek mindegyike jól töltötte be szerepkörét. 
Perényi Manci (Garnear Adél) tisztán csengő 
hangja, játékának közvetlensége sürti tapsot 
váltott ki. Jody Károly (Léha pajtás) előnyö
sen mutatkozott bt. Jól betanult szerepében 
szimpatikus volt. Perényi Manci, Péterffy 
Böske, Hudy Piroska, Katona Ilonka, Igmándy 
Aranka, Mészáros Rózsi a nevelő intézeti nö
vendékek szerepeit ügyesen kreálták. Felhő 
Ervin (Pamfinger Tóni) állandó derültségben 
tartotta a közönséget, úgyszintén Csillag Lola 
(Pamfingerné) is. Battyán Kálmán a szakács 
és főpincér szerepében ért el hatást. Jók 
voltak: Sorr Jenő, Kubinszky Viktor.

16- án Harmath Imrének az „Arany ma
dár“ c. 3 felv. operettje került színre. A Zer- 
kovics zenéjére nagy közönség gyűlt egybe. 
A darab kitünően ment. A szép zene s az 
ügyes, kifogástalan játék nagy hatást ért el. 
Kozma Hugó a kinai diák szerepében alakí
tásainak egyik legsikerültebbjét mutatta be. 
Kellemes, érzéseket hűen festő hangjával, 
rutinos, finom játékával sok tapsot aratott. 
Perényi Manci (Alice) méltó partnere volt 
Kozmának ez estén is. Stílusos játéka, tisz
tán csengő szopránja nagyban emelte a da
rab sikerét. Sorr Jenő (Reville márki) hü 
alakítást mutatott be, Sípos Nelli (Ölti), Felhő 
Ervin (Filippi) szerepében játékát ez estén 
is állandó tetszés kisérte. Charley apót Baty- 
tyán Kálmán kreálta nagy ambícióval s si
kerrel. Csillag Lola Martinné szerepében jó 
színésznek bizonyult. Jók voltak: Jody Ká
roly (diák), Virág (inas), Kovásznay (lakáj).

17- ikén Molnár Ferenc hires színmüve a 
„Hattyú“ került színre. A zsúfolásig megtelt né
zőtér közönsége nagy élvezettel hallgatta vé
gig a darabot, melynek minden egyes jelenete 
preciz volt. Kozma Hugó a tanár szerepében 
elemében volt ez este s tilusos, müansziro- 
zott játéka nagy hatást keltett. Harmath Jolán 
Alexandrája elsőrangú alakítás volt. Kovács 
Imre Jácint atyát kreálta. Szimpatikus játéka 
éiethü volt. Kovács színigazgató neje Beatrix 
hercegnője nagy rutinról tett tanúságot. Do- 
minica főhercegnőt Csillag Lola játszta élet
hűen, rutinnal. Felhő Ervin Albert herceg 
szerepében sokoldalúságáról tett bizonyságot. 
Kubinszky tipikus Cézárja, Battyán ezredese, 
valamint Bíró Elek, Virág Lajos a hercegek, 
K. Fodor Margit a hercegnő szerepeben na
gyon jók voltak.

A közönség, amely az irodalmi színvona
lon álló kitűnő előadást végig nézte, a sok 
operette után kétszeresen élvezte a gondol
kozásra, elmélyedésre is alkalmat adó szín
müvet.

18- án (szerdán) nagy táncos operette-uj- 
donság, a „Vadgalamb“ ment. Az egyes rész
leteiben eléggé szép zenéjü operett nem vál
tott ki nagyobb hatást. A három felvonásra 
nyújtott darab unalmas meséjét a színészek 
a legnagyobb buzgósággal igyekeztek élvez
hetővé tenni. Az énekszámok egyes fülbe
mászó részletei, valamint a szinészek igyeke
zete pótolták az operett gyengeségét. A cím
szerepet Perényi Manci kreálta a tőle már 
megszokott precizitással. Kozma Hugó a föld
birtokos-férj szerepében prima alakitással és 
szép énekével tűnt ki. Felhő Ervin a költő 
és Sipos Nelly a színésznő szerepében éne
kükkel, táncukkal a közönség kedvenceivé 
váltak. Sorr Jenő a színházi szolgát élethűen i 
kreálva, nagy derültséget keltett, úgyszintén! 

Csillag Lola is, aki komika szerepében sok 
tapsot aratott. Kubinszky éiethü „schieber“-je, 
Battyán Kálmán főhercegje és Péterffy Böske

Mariskája nagyon jó volt. Kovásznay, Földes 
kisebb szerepeikben ügyeskedtek.

19-én  „Újdonság“; „A tyúkketrec“ c. víg
játék ment csak „felnőttek“ számára. A nagy 
és költséges kiállítást igényelő „vígjáték“ fő
városi szinpaddon érhet el hatást, de bizony 
nálunk nem. A vígjátéki fordulatok drasztikus 
pikantériákba fulladtak s a francia vígjáté
kokat jellemző ötletesség, szellemesség he
lyett az erotikus jelenetek egész sorozatát 
kaptuk. Az orfeumok éjfél utáni műsorába 
való vigjátékban a darab intencióinak megfe
lelő jó játékot produkáltak: Sipos Nelly, 
Harmath Jolán, Péterffy Böske, Katona Ilonka, 
Sorr Jenő, Battyán Kálmán, Földes István.

A szinházi zenekaron minden alkalommal 
észlelni lehetett, hogy nemcsak Freund Lajos 
karnagy, hanem a tagok mindegyike jó zenész.

ifj. Szántó Károly.

Xénia verscyklus.
Irta: Kösztenbaum József.

Xéniához.
Álmodtam rólad Tündér-meséket 
Egy májusi holdas éjszakán.
A szelid hold aranysugarakkal 
Hálózta be a kis szobám.
Szálltak a képek, űzték a valót 
Vig volt az élet, szólt a dal.

Csak légvár volt minden álom, 
És mostan kietlen puszta rom. 
Egyedül maradtam a romok között, 
S fájó sebemet hordozom.

De képedet magammal viszem, 
Álmodok róla mindig, veled leszek.
Bár az édes gyönyör rózsa mezejéről 
Száműztek irigy emberek.

Távozom... oh májusi esték I.. 
Hol fogok majd ismét álmodni, 
Sajgó szivemre lesz-e enyhe harmat, 
S ajkam fog-e még vigan dalolni 1?

Hol pihenek meg messze „Tetőled“ 
Édes nyugalomra örök éveket, 
Oh, mikor kong a végső üdvös óra, 
Hol lesz a sir, a hant mely eltemet!?..

Emlékezés.
Emlékszem, májusi este volt, 
Egyedül bolyongtam a folyam partján.
Ott láttam alakod a távolból jönni, 

„Harsogó hullámok vadsörényes hátán“.

A szelid hold képét ringatta a folyam. 
Csendes volt a part, pihent a természet. 
Gondolatim egymást kergették agyamban, 
Oh májusi esték 1.. Oh májusi „Élet“ 1..

Most csak emlékezem az elmúltakra, 
Eltűnt a folyam... eltűnt alakod...
A májusi esték is elszálltak azóta, 
S te valahol... Ki tudja merre...?
A májusi estéket kacagod.

Akkor bájosan jöttél, hogy hazudjál, 
Hogy kacagj későbben, s mulass.
Most elmentél, magaddal vitted kedvemet, 
Csak a bú maradt meg s a bánat nekem, 
És a hü emlékezet.

Emlékszem, fagyos téli est volt, 
Egyedül bolyongtam a folyam partján. 
Jött a szomorúság s a bánat Istene, 

„Harsogó hullámok vadsörényes hátán“ 1 ..

Eladó egy szabó varrógép
Varga-utca 3. szám alatt. — Schlein
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NAPI HÍREK.
— Személyi hir. Dr. Nagy Károly, er

délyi ref. püspök, aki az erdélyi ref. egy
házkerület Budapesten lévő nyugdij-intézeté- 
nek liquidálása céljából Mester Mihály egy
házkerületi számvevővel Budapestre utazott, 
két heti távoliét után hazaérkezett.

— Uj Siguranța főnök Déván. Az állam
biztonsági igazgatóság Alexandrescu Vasilie 
dévai Siguranța főnököt Lúgosra detasálta s 
helyébe a dévai Siguranfához Mihail Rádu- 
lescu volt besszerábiai Siguranța főnököt he
lyezte át. Az uj főnök már el is foglalta hi
vatalát.

— Eljegyzés. Kaba Tivadar társulati tiszt
viselő eljegyezte Gulya Rózsikét, a „Petro
șani“ bányatársulat tisztviselőnőjét. — Schvarz 
Bimbike Lupényi urleányt eljegyezte Kőváry 
Béla Petrozsényből.

— Kinevezés. A belügyminiszter Andre- 
cuțiu Joant a dévai rendőrséghez albiztossá 
nevezte ki. A kinevezett f. hó 2-án már el 
is foglalta hivátalát.

— Közgyűlés. A helybeli róm. kath. szom
szédság f. hó 16-án tartotta évi rendes köz
gyűlését. A közgyűlést templomi istentiszte
let előzte meg, mely után a róm. kath. is
kola helyiségeiben letárgyalták az évi jelen
téseket, zárszámadásokat és tag felvételeket. 
Este a „Korona“ vendéglőben társasvacsora 
volt, amelyen 52 tag vett részt. Itt beszédet 
mondottak: Ferenczy János dékán, Lokody 
Gergely róm. kath. lelkész és Ujváry István. 
A társasvacsora ügyes rendezése körül Ájben 
Géza szerzett érdemeket.^

— Négyszáz millió magyar korona 
osztalék a petrozsényi bányáktól. A Sal
gótarjáni Kőszénbánya Társaság jövedelmei
nek jelentős része Erdélyből ered, mivel a 
vállalat tudvalevőleg tulajdonosa a petrozsé
nyi bányáknak. Ezek kihasználására svájci 
tőke részvételével külön vállalat alakult, mely 
alaptőkéjét nemrég 280 millió magyar koro
nára emelte fel. A petrozsényi bányatársaság 
mérlege elkészülve, Chorin Ferenc, a Salgó
tarjáni vezérigazgatója a mult héten Buka
restbe utazott, mivel a petrozsényi székhelye 
á román fővárosban van. Chorin vezérigaz
gató Bukarestből már visszaérkezett Buda
pestre. A petrozsényi bányák az igazgatóság 
javaslatára az idén részvényenként 95 leu 
osztalékot fizetnek. A társaság 560.000 rész
vényből álló alaptőkével működik, amelynek 
a fele 280.000 darab a Salgótarjáni tárcájá
ban fekszik. A Salgótarjánira igy 28 millió 
leu osztalék jut, ami magyar koronára átszá
mítva, mintegy 400 milliónak felel meg.

— Felhívás a Hangya-szövetkezet tag
jaihoz. Akik még szövetkezeti üzletrészeiket 
ki nem egészítették, fölhivatnak, hogy azt 
mielőbb eszközöljék, hogy a szövetkezet a 
törvényes formálitások elintézésével mihama
rább megkezdhesse működését. A szövetke
zetre vonatkozó bárminemű fölvilágitásra egy 
bizottsági tag van kiküldve, aki bármikor ren
delkezésre áll, a kaszinó helyiségében délután 
3—5 óráig. Uj tagok is fölvétetnek. Az üz
letrész dijak mostantól kezdve 2 részben is 
elfogadtatnak úgy, hogy felerésze az aláírás
kor fizetendő, a másik fele pedig az üzlet 
megnyitásakor. Az intéző bizottság.

— Hamis 20 leues okmánybélyegek. 
A pénzügyminisztérium megállapította, hogy 
hamis 20 leues okmánybélyegek vannak for
galomban. Ezért utasították a hatóságokat, 
hogy ebben az ügyben a nyomozást indítsák 
meg s az eredményről az egyes pénzügy
igazgatóságoknak azonnal tegyenek jelentést.
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— A dévai evangélikus egyház mű
soros estélye. A dévai evangélikus egyház 
f. évi május hó 5-én műsoros estélyt rendez, 
melyhez az előkészületek már nagyban foly
nak. Előadásra kerülnek: Duettdalok a leg
előnyösebben ismert Fabini Klára úrnő és 
Fernengel Rudolf úrtól Szászvárosról, szó
ló dalok Buchalla Käthe koncerténekesnőtől 
Nagyszebenből és Vallentin Imka kitűnő éne
kesnőtől Boicáról, karénekek az evangélikus 
hitközség vegyes és férfikarától, ezek között 
az egyik román dal, továbbá egy rokokó, egy 
magyar és egy tiroli tánc több pár által elő
adva, végül egy mese és egy vígjáték.

— 35 leu jutalom 1 Faragó Endre gyógy
szerész, a helybeli tüzoltó-egyesüiet parancs
noka ezúton is közhírré teszi, hogy aki tűz
vész esetén — mitől Isten óvja városunkat — 
a városház udvarán lévő telt vizes hordót a 
tűz színhelyére elsőnek viszi, 35 leu kész
pénz jutalomban részesül, llgyszintén kéri a 
lovat tartó gazdákat, hogy tűz esetén az ud
varukon lévő vizzel telt hordóikat emberba
ráti kötelességből a tűz színhelyére szállítani 
kegyeskedjenek.

— Egészségügyi statisztika. Hunyad- 
vármegye főorvosi hivatalának értesítése sze
rint megyénkben 1923. március havában az 
alábbi fertőző betegségek fordultak elő: Skar
lát : Petrozsény 5, Szászváros 9, Valisora 9, 
Guradobra 3, Lupény 3 eset. Kanyaró: Lu- 
pény 40, Szászváros 1, Vajdahunyad 4, Pet
rozsény 3, Aninosza 2 eset. Szamárhurut: 
Szászváros 1, Petrozsény 1, Toplicza 5, Ani
nosza 3, Korojesd 3 eset. Diftiritisz: Petro
zsény 3, Alsóbarbatény-lszkrony 1 eset. Kiüté
ses tífusz: Petrozsény 1 eset. Skarlátban 
Szászvároson 1, Valisorán 2, Guradobrán 2, 
Lupényban 1 halálozás fordult elő, úgyszin
tén kanyaróban Lupényban hárman haltak 
meg. Fenti megbetegedéseken kivüi nagyobb 
influenza-járvány Gyaláron volt, ahol 64 meg
betegedés közül 54 már meggyógyult s a 
többi kezelés alatt áll.

— Vadászati tilalom. A földmivelésügyi 
minisztérium vadászati igazgatósága az illeté
kes hatóságokhoz körrendeletét intézett amely
ben tudomásukra hozta, hogy a következő idő
szakokban tilos a vadak és madarak vadá
szata: Január 15-től augusztus 15-ig a fájd 
mindkét neme. (A fajdkakas vadászata azon
ban április 1-től május 15-ig szabad). Január 
15-től szeptember 1-ig fácánok és mogyorós
tyúkok. Január 15-től augusztus 15 ig a fürj, 
haris, vadgalamb, gerle, fenyvesmadár és fe
nyőrigó. Február 1-től szeptember 15-ig a 
nyúl. Február 1-től augusztus 1-ig szarvasok 
és dámvadak, (a szarvastehenek vadászata 
egész éven át tilos) valamint a zerge, nemre 
való tekintet nélkül. Április 1-től juiius 15-ig 
hattyú, vadlud és a vadréce. Május 1-től 
december 1-ig az őzbak, (az őztehén vadá
szata egész év folyamán tilos és csak a 
földmivelésügyi minisztérium engedélye ese
tén vadászható. Május 1-től juiius 15-ig a 
szalonkának minden faja általában a vízi
vadászat minden neme, a fogoly és túzok 
nemre való tekintet nélkül.

— Telefonozás a robogó vonatról. A 
német vasút és postaügyi miniszterek jelen
létében kipróbálták a vasúti telefont. A mi
niszterek és nagyszámú kíséretük beszálltak 
a hamburg-berlini vonatra és menetközben 
meggyőződtek róla, hogy a vonat Berlin vala
mennyi telefonállomásával összekapcsolható 
és a telefonon felhívott észre sem veszi, 
hogy egy teljes sebességgel haladó vonatról 
beszélgetnek vele. A vasúti telefonnal való 
kísérlet teljesen bevált.

ERZSÉBET MOZI
a „TRANSSYLVANIA“-ban.

Ma vasárnap április hó 22-én 
délután 4 és este 8 órakort 

Sámson és Delila. 
A szenzációs filmek legszenzációsabbja, 
szebb mint Sodorna, csak 1 részben, 
7 felvonásban. Főszereplők: Corda 
Mária és Galaor az óriás. Ren
dezte Corda Sándor. Ezenkívül

Szerelem bolondjai.
Vígjáték 2 felvonásban. Továbbá

Ő mint Cabaré rendező
az igazi Ö Harald Lloyd-dal.

I ! Rendes helyárakkal ! 1

— Monopolbélyegző a piros ászon. A 
monopolfelügyelőség közlése szerint az ösz- 
szes monopolcikkeket árusitó helyeken kap
ható már az 59. számú- kávéházi játékkártya. 
A kávéházak és egyéb olyan nyilvános he
lyiségek tulajdonosai, akiknek a helyiségei
ben kártyajáték folyik, kötelesek arról gon
doskodni, hogy a helyiségben csak mono
polbélyegzővel ellátott kártyákkal játszanak. 
A „Comisariatul“ lebélyegzésü kártyacsoma
gokat ki kell küszöbölni, mert azoknak bé
lyegzőjét a monopolvezérigazgatóság érvény
teleneknek minősítette. Csak azok a kártya
csomagok használhatók, amelyeknek a piros 
ásza monopolbélyegzövel van ellátva.

— A „Catarina“ kenyér és tésztagyár 
Déván megkezdette viszonteladók részére tész
taáruinak szállítását.

— Könyvelői kamara megalakítása Dé
ván. A dévai törvényszék IV. D. 13—923. 
prés, számú hirdetményében, hivatkozással a 
1921. évi 3063. számú törvényre, mely szerint 
a megyei hivatásos könyvelő és könyvszak
értői testületek megalakitandók, felhívja az 
összes érdekelteket, hogy 15 napon belül 
terjesszék be okmányaikat megfelelő kéréssel, 
a könyvelői kamarába való felvétel végett.

— Az erdélyi msgyarság lelki egysé
géért. Az irodalom volt mindenkor a népek 
lelkének megszólaltatója. Éppen igy kifejezője 

az erdélyi magyarjéleknek az irodalom, amely 
ebből a földből sarjadt és amelyben benne 
zeng Erdély sajátos költészete, népének ki- 
dalolatlan lelki szépségei és szenvedései. Ed
dig az erdélyi Írók a viszonyok mostohasága 
miatt egymástól és a közönségtől sajnálato
san elszigetelve vivták meg harcukat a min
dennapi kenyérért. Ennek a szomorú szét- 
szakadozottságnak most már vége. Az írók 
egy táborba tömörültek és céljuk is csak 
egy: az erdélyi irodalom megtartása és fel
virágoztatása. De megmozdultak az irodalom 
barátai, az áldozatra kész macénások is. Ne
kik köszönhető, hogy az irói tömörülés gya
korlati alapja is megvan vetve. Élet-erős vál
lalkozás létesült, amely két nagy folyóirat 
és évente legalább 12 kötet erdélyi künyv 
kiadásával szolgálja a magyar kultúra szent 
ügyét. A vállalatot és nemes céljait legköze
lebb bővebben ismertetjük meg a közönséggel.

I Dr. Seidner S. fogorvos | 
| Szászváros, 1
C Városház-tér (Rob-féle üzlet felett.) g 
I Rendel naponta d. e. 9-ÍZ, d, u. Z-S óráig. I 
t 209 3—12 9

— Duma Géza — Kolozsvárra megy. 
Duma Géza prímás szászvárosi cigányzene
karával, miután Csernovitzban kötött szerző
dése lejárt, a kolozsvári .Európa“ kávéház 
tulajdonossával kötött szerződése folytán Ko
lozsvárra megy. Az elsőrendű zenekar ujabbi 
összeállítása oly erőkből rekvirálódott, ame
lyek a legszigorúbb kritikát is kiállják. Duma 
Géza zenei képessége, tudása Kolozsvár nagy
igényű közönsége előtt sem fog szégyent val
lani. Mi, szászvárosiák megint jó hosszú időn 
át fogjuk nélkülözni a bécsi kávéházakban 
is feltűnést keltett Duma Géza prímás kitűnő 
játékát.

— „Sámson és Delila“ a filmek nagy 
világtülekedésében nem kilométer husszusá- 
gával, hanem tömör, értékes tartalmával úgy 
szárnyalta túl összes konkorenseit, mint a kis 
ökörszem a hatalmas albatrost. Ami szépség-, 
művészet- és technikai készültséggel a mozi
ipar ma rendelkezik, az mind bele van sű
rítve ebbe a csodálatos filmbe, mely szakem
berek véleménye szerint felül múlja a leggran- 
diózusabb filmet: a Sodoma-Gomorát, to
vábbá nagy előnye, hogy csak egy részből 
áll 7 felvonásban, tehát nincs folytatása és 
mindennek dacára csak rendes helyárakkal 
kerül bemutatásra.

— Panasz. Ghisoiu Joachim rendőrlegény
ségi parancsnok rendőrtiszt, akit a hátszegre 
helyezett Gyukits Ferenc helyébe neveztek ki 
ide, panaszolja, hogy lakásából, amelyet ide- 
helyezésekor Heiter fényképésznél kapott, da
cára annak, hogy Heiter nösülése folytán 
feleslegessé lett lakásáról lemondott, s dacára 
annak, hogy ezt a lakást Grecu százados 
kapta meg, de ő át van helyezve, mégis rend
őri karhatalommal tétetett ki, ami reá, mint 
nős emberre nézve nemcsak kellemetlen és 
bosszantó, hanem költséges is. Panaszlónak 
ajánljuk, hogy panaszával felsőbb "fórumok
hoz forduljon, mert mi — a sajtó — a pa
nasznak kivánsága szerinti leközlésén kivüi 
egyebet ez ügyben nem tehetünk.

— Egészségügyi hírek. A már jogerőre 
emelkedett jogászati törvéy végrehajtása or
szágszerte megkezdődött. Amint értesültünk 
megyénkben dr. Robu vm. t. főorvos legkö
zelebb el fogja rendelni az illetékes fogá
szoknak és fogászati gyakorlatot folytató or
vosoknak — az erre vonatkozó okmányaik 
beterjesztését. Nem érdektelen felemlítenünk, 
hogy a júniusban kezdődő revízió alkalmá
val — a törvény szerint — csak azok az orvo
sok kapnak engedélyt fogászati praxisuk foly
tatására, akik igazolni tudják, hogy a meg
kívánt szaktanfolyamot elvégezték s legalább 
is 1 évi önálló praxisuk van. Fogtechnikusok 
az engedélyt csak akkor kapják meg, ha va
lamely elismert intézetben a fogászati szak
iskolát sikeresen elvégezték és erről hiteles 
okmányuk van; ezektől a törvény legalább 
is 4 évi önálló praxist kíván. Megnyugvás
sal közöljük ezt a hirt, amennyiben most 
már remélhető, hogy mielőbb beszüntetik a 
fogorvosi gyakorlatban kontárkodó fogtechni
kusok és fogmüvészek (I) működését. A hi
vatásos fogorvosok az uj törvény alapján 
erélyesen felvették a harcot ezen a kari ér
dekeket és az orvosi ethikát sértő visszaélé
sek ellen és a fogorvos doktorok egyesülete 
alapszabályaiba felvette azon pontot, hogy 
egyesületéaől kizárja azon orvosokat, akik 
fogtechnikussal társulnak és azzal együtt mű
ködnek, vagy pedig, ha beleegyeznek abba, 
hogy nevük alatt fogtechnikus fogorvosi gya
korlatot űzzön.

Eladó ház. Szászvároson az Ország
úton egy több szobás lakással bíró 
ház eladó. Értekezhetni Moldován 
János mészáros-mesterrel, Országút, 
(Orbonás-féle ház.) 210 3-3
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Eladó két teljes komplett cséplő
gép és egy hat lóerős benzin
motor. Bővebbet: Știrbesc Emil, 
Szászváros, Str. Barițiu. 213 2-3

Lakás kerestetik! Két szoba és 
konyhából álló családi (gyermek 
nincs) lakást óhajtok megegyezés 
szerinti megfelelő árban bérelni. — 
Ghisoiu Joachim rendőrparancs
nok, Szászváros. 220 1-3

Szöllőkarők
érteitek e a legolcsóbb árban kaphatók

Alólirott a tavaszi szezon beálltá
val ajánlja dúsan felszerelt raktárát. 

Épületanyag: gerendák, deszkák, 
lécek stb.

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

Eladás s 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 5-12

Török Bálintné (Szászváros, Országút) | 

női-kalap szalonjában szolid árak s 
mellett a legújabb divatu kalapok kap- # 
hatók. Átalakítások gyorsan és pontosan £ 
»• eszközöltetnek! 4-13 *

z\z>

I
Graffius Adolf gép- és mülakatos |
Elvállal e szakmába vágó mindenféle g 
munkákat. Motor- és cséplőgép javítás. $

Goldmann faKeresKedésében. 1. D. simian, Depozit General
218 (Ugyanott egy plüs diván eladó. 2-3 de Materiale de Construcție Drăștlo.

C Wertheim szekrények javítása, nyitása. áj 
k Szászváros, Főtér (gyógyszertár udvarán.) ||

xA A/\ A/\ A/\/\A/\ A A/- /X zxz

Kocsifenyezést és kárpitos (szatler) | 
munkákat, továbbá díványok, 8 
redőnyök stb. javítását jutá- 1 
nyos árban vállalom. Ter
vekkel,árszabással szolgálok. -

PORUBSZKY ISTVÁN, szatler, | 

182 Szászváros, Ország-ut. 7—16 3
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rom. hír. udvari 2 
fínySípísz !
ivaros, >

Elvállal a fényképészet bár- t 
mely szakába vágó munkákat I ■ 
Ízléses és művészies kivitelben, x 
u. m.: Egyesek, 

csoportok, 
kirándulók, 

iskolacsoportok 5 
műteremben, szabadban, ház- 3 
nál vagy vidéken való felvételét, « 

továbbá bármilyen uj vagy régi 3 
fénykép utáni nagyításokat (élet- < 
nagyságban is.) Felvétel bármely 5 
211 időben. 3-3 s

A.
Ki 215 4-13
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<w leány
a „Szászvárosi Könyvnyomda Rt.“

Hőnyi! is papirHeresKedésíben
azonnal felvétetik.

I SZŐLLÖ vendéglő
Szászváros, Sörház-utca.

2-3

| Nyersbőr-üzlet!
I Veszek n marha, borjú, bá-
& rány, gidó stb. bőröket úgy
| nyers, mint szárított állapot-
| bán bármely mennyiségben a

legmagasabb napi árban.

! Ábrahám Manó | 
kereskedő (nyersbőr-osztálya) 
Szászváros, Főtér 13. sz. 221 1-12 a

£ 
í

Ferenczy Vilmos
fűszer- és gyarmatáru kereskedő

SZÁSZVÁROS, Főtér.

i

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

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

Elsőrangú cipőkrémek!
204 4—4

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

reggeli, ebéd, vacsora abonálható. ízletes 
konyha, kitűnő asztali- és tájborok, napon
ként frissen csapolt világos- és barna sör.

Záróra éjjeli 1 óra. Billiárd 
asztal! Minden este Petrika 
zenekara játszik 1 Tisztelettel: 

a „SZŐLLÖ“ vendéglő tulajdonosa,
Szászváros, Sörház-utca (a 

183 járásbíróság mellett). 7-16
c

Mindenféle szinü és nagyságú |, 

bárány és gidóbőröket | 
legmagasabb napi 
árban veszek.

I

¡Junger Samui
f kereskedő, Szászváros Országút 4. |
i 173 8-12 I

Veszek
törött aranyat (grmként 
60—70 leuért) valamint 
ezüstöt a legmagasabb napi árban

217 2-12

Margel Vilmos,
órás, ékszerész és látszerész
Szászváros, Vásár-utca.

a¿a,aía'aí/»

eiter
Szása

Vásár-utca.

/

Különös figyelmet érdemel

Lőwy Sándor mnyáruházo
Petroșeni-ben

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.

»
»

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

lei

n 
n 
n
»

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

Kiváló tisztelettel:

Löwy Sándor Versenyáruháza petrozsény.
134 15—52
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