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A lap szellemi részét Illető közlemények a szerkesztőséghez, 
a pénzkiildemények és hirdetések a kiadóhivatalhoz küldendők. 

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

Baczó Mózes f
Egy merész ívvel felfelé lendülő, de már 

az elején hirtelen derékba tört életpálya, egy 
dús reményekkel, boldogság ígéretével induló, 
de végef nem érő szenvedésekbe fűlt élet 
ért véget Baczó Mózes szászvárosi reformá
tus lelkész halálával. Régóta, szinte két év
tizede sorvasztó betegség kínozta, mely élet
hivatásában gátolta, az élet színteréről szo
bájába, székéhez, majd utóbb gyakran és 
hosszasan ágyához láncolta, mig a Gondvi
selés meg nem könyörült szenvedésein s 
csendes halállal magához nem szólította. Az 
élet harcát nemes lélekkel megharcolta, a 
szenvedések poharát már itt e földön fené
kig kiüritetíe, elköltözött a főbb hazába, hol 
a hit vigasztalása szerint nincs bánat, nincs 
szenvedés, hanem végnélküli, zavartalan bol
dogság. Reá nézve óhajtott megváltás volt 
a halál, de hü nejének, ki vele a szenvedé
sekben is összeforrt, csak uj bánat és keserűség 
forrása.

Baczó Mózes, a fényes szászvárosi refor
mátus egyházközségnek 22 éven át második 
lelkésze, ősrégi székely családból, a primő
rök rendjéből származott, mely nemessé
gét „liomoródalmási és bágyi“ előnévvel 
1691-ben I. Lipót magyar királytól kapta. 
1869-ben született a szerteágazó család ősi 
fészkében, Bágy községben. Atyja, szintén 
Mózes, 93 évével még életben van. Közép
iskolai tanulmányait Székelyudvarhelyen vé
gezte, kiváló sikerrel. 1888—1892. években 
Nagyenyeden theológiát tanult, papi okleve
let szerzett s hírneves tanárai: dr. Kovács 
Ödön, dr. Bartók György s mások igen nagy

a szászvóKos és viüéhe TóRtája.
Séta a helybeli protestáns temetőben.

— Jer, jer kedves testvér, menjünk el a 
temetőbe is. Miként egy családot nem ismer
hetsz meg a csak most élőkből, hanem is
merned kell annak elhunyt tagjait is, úgy egy 
városról sem alkothatsz teljes képet, ha nem 
nézed meg a temetőjét is. Szászváros isme
retéhez is hozzátartozik a temető meglátoga
tása. Amint a város élő lakossága is meg
oszlik nyelv, de kivált vallás tekintetében, 
úgy oszlik meg a holtak serege is a 4 féle 
temetőben. Az életnek egyenes utóda a halál, 
a temető. Változott keretekben, de ugyanazon 
színekkel jellemzi a temető is az élő várost. 
Sokféle nyelv és vallás; elég sok a temető 
is. A protestáns temető épugy közös és együt
tes tulajdona a két protestáns felekezetnek, 
(ref. és ág. ev.), minthogy közös a két gö
rög (keleti és kath.) felekezeté is.

A protestáns temető valóban elég hü képe 
a két protestáns felekezet egyházi és társa- 
galmi műveltségének, vagyoni helyzetének. 
Amint látod, köröskörül kripták emelkednek. 
Van közöttük olyan, amelyiknek tömör em- 
lékszerüsége szembetűnő, de vannak egysze
rűek is. Valamikor az a terv is felmerült, hogy 

hatással voltak reá. Mivel kiválóan vonzódott 
a történelemhez, a theológiai tanfolyam vég
zése után történettanár akart lenni s e célból 
a kolozsvári és budapesti tudományegyete
meken történeti és földrajzi tanulmányokat 
végzett. Azután 3 évre gr. Bethlen Ödön 
kolozsmegyei nagybiil íkos családjához ment 
nevelőnek; növendékeit igen nagy ambíció
val tanította s a családdal való együttélés, 
valamint a gyakori s hosszabb ideig tartó 
külföldi tartózkodás szellemi látókörét nagy 
mértékben gyarapította. 1898-ban a szászvá
rosi ref. Kún-koliégium elöljárósága helyet
tes tanári minőségben a Jánosi Gábor tanár 
betegsége miatt megürült történelmi tanszék 
ellátására hívta meg. Pár évi buzgó, lelkiis
meretes és eredményes tanári munkásságával, 
kiváló egyéni képességeivel, képzettségével, 
valamint sokirányú társadalmi tevékenységé
vel annyira megnyerte a szászvárosi refor
mátus közönség szeretetét, hogy mikor a 
nagynevű és ékesszavu Sylvester Domokos 
hirtelen halálával a református egyházközség 
mindkét papi állomása üresen maradt, a ref. 
polgárság szinte egyhangú bizalommal és lel
kesedéssel hívta meg a második papi állásra.

Lelkészi állását ezelőtt 22 évvel, épen jú
lius havában foglalta el; ugyanazon nyáron 
életboldogságát is megalapította, szerető és 
hűséges élettársul vévén Vékony Margitot, 
dr. Vékony Albert kisjenői járás- és aradme- 
gyei főorvos viruló szépségű leányát. Nagy 
becsvággyal fogott uj hivatásához; figyelmét 
minden apró dologra kiterjesztette, alapítvá
nyaival uj intézményeket hivott életre s lelkében 
nagy tervek forrtak, melyek a szászvárosi ref. 
egyházközkég életében mélyreható változáso- 

köröskörül hézag nélkül kripták épüljenek 
közös és egységes terv szerint. Esetleg ár
kádosán. S a kész kriptákat aztán megvásá
rolták volna az egyes vagyonosabb családok. 
De ez is csak terv maradt, mint sok minden 
városunkban. Sokszor merült fel a város ve
zetőségének agyában modern gondolat, élet
revaló terv. Legnagyobb részük szappanbu
borékként elpattant. Mert a haladni akaró, 
az újítást elfogadó egyénekkel szemben ott 
voltak a meglevőhöz a megelégedettség biz
tos érzésével ragaszkodók s ott voltak a ke
vés vagyonossal szemben a szegényebbek 
nagy tömege. Közös, minden felekezetet be
fogadó uj temető is foglalkoztatta a mérték
adó s vezető tényezőket. Különösen az öreg 
Dózsa bácsi volt híve, hogy legalább a te
metőben ne veszekedjünk s férjünk meg egy
más mellett békében, legyen egy közös te
mető.

Egyelőre maradt a régi állapot, a régi el- 
különitett temetői kataszter. Pedig kétségte
len, — egészségügyi és városfejlődési szem
pont egyaránt ezt diktálja — hogy legyen 
majd egy közös temető. Talán valamivel tá
volabb a város központjától.

(Folyt, köv.)
Dr. Kristóf György. 

kát idéztek volna elő. Azonban munkaerejét 
megtámadta, terveit megakasztotta a betegség, 
mely alig néhány évvel életpályája megkez
dése után megtámadta 8 bár szelleme erejé
vel nem bírt, mert az diadalmasan emelke
dett ki a testi szenvedésből, de daliás testét 
lassan megtörte, elsorvasztotta. Betegsége, az 
idegsorvadás elől hiába keresett menedéket 
gyógyfürdőkön, tekintélyes orvosoknál; e föl
dön nem volt rá orvosság s szerető nejének 
pár évi egészséges együttlét után a betegá
poló szomorú feladata jutott. A rettenetes kór 
lassú, de biztos következetességgel fogyasz
totta el testi épségét; az utóbbi hat évben 
már székéből nem kelt ki, abban fogadta 
látogatóit, kiket mély lelki szomorúsággal töl
tött el az egykor daliás férfiú testi elgyöngü- 
lése, de akiket mindig bámulatba ejtett szel
leme ritka élénkségével, minden irányú érdek
lődésével, tapasztalatainak sokoldalúságával, 
gazdag olvasottságával. A betegség hatalma 
szellemi erején teljesen megtört. Amig beteg
sége engedte, lelkiismeretesen végezte lelké
szi teendőit, mikor pedig állapota annyira 
rosszabbodott, hogy ez lehetetlenné vált, ré
szint helybeli lelkész társai, részint segédlel- 
Keszek vittek neiyette az egynaznozseg gona- 
ját. Szobájába, székébe kárhoztatva sem szűnt 
meg szellemét foglalkoztatni, nemrégen még 
idegen nyelveket tanult; utoljára pedig egy
házközsége múltját tanulmányozta, melynek 
történetét meg akarta irni.

Hogy teljes 19 éven át tartó, időnkint 
mindjobban fokozódó, végre a teljes bénulásig 
fejlődő kinzó betegsége mellett is elérte az 
átlagos férfikor határát, az 54 évet, abban a 
Gondviselés mellett kizáró része van hü élet
társa önfeláldozó ápolásának, ki fiatalsága 
örömeiről lemondva, önmagát nem kintélve, 
minden erejét, minden percét egyedül és ki
zárólag beteg férjének szentelte; nem külső 
tekintetekből, hanem hitvesi szerető szive in
dításából. Minden szívverése, minden gon
dolata beteg férjének szólt; ifjúsága legszebb 
éveit angyali készséggel áldozta gyengülő 
férje ápolására, szenvedései enyhítésére.

Amily könyörtelen volt Baczó Mózeshez 
életében a sors, oly kegyelmes volt halálá
ban. Másfélnapi szenvedésnélküli, enyhe álom 
után fájdalom nélkül lehelte ki lelkét julius 
13-án dálután 3 órakor. A redőket, melyeket 
életében arcára a végnélküli szenvedés vont, 
a halál jótékony keze kisimította, arca visz- 
szanyerte eredeti kifejezését; mintegy jelez
vén azt, hogy immár megtalálta mindazt, 
amit az élet megvont tőle: a fájdalmatlan, csen
des pihenést.

A részvét, melyet nemcsak hivatalos állása 
és összeköttetései, hanem a „sors humana“, 
az annyi év óta hősként szenvedő ember 
mindenki szivében felköltött, megható módon 
nyilatkozott meg. A református egyházköz
ség presbitériuma és tagjai, a ref. szomszéd
ság, nő- és leányegylet testületileg fejezte ki 
részvétét a gyászoló özvegynek s helyezett 
koszorút a ravatalra, melyet a hozzátartozók, 
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tisztelők és résztvevők egész virágerdővel bo
ntottak be.

Temetése julius 15-én d. u. 5 órakor tör
tént verőfényes szép időben. Mig a koporsót 
a ravatalról az udvarra vitték, Alföldy Béla 
koll. zenetanár, az elhunyt kedvelt harmó- 
niumán gyászdalt játszott. Majd a ref. szom
szédság énekkara énekelt Makkay Dániel ref. 
kántor vezetésével s Botha Sándor, bácsii ref. 
lelkész mondott megható imát. Azután a rész
vevő közönség a ref. templomba vonult, hova 
a koporsót polgárok vitték a szószék elé. Itt 
Bodor János, az elhunyt lelkésztársa mon
dott rövid imát s tartott kegyeletes gyászbe
szédet, melyben megható és eleven vonások
kal támasztotta fel a 22 évvel ezelőtt bekö
szöntött lelkésztársa nemes alakját, s emelte 
ki vallásos hitét, melyről szenvedései által 
oly megható vallomást tett. A gyászünnepélyt 
egyházi ének komoly ünnepélyességü hangjai 
vezették be s az ifjúsági zenekar megható já
téka végezte be, melyet Alföldy Béla tanár 
vezetett.

A templomból a végnélküii, hosszú gyász
menet a protestáns temetőbe vonult, hová az 
elhunyt tetemét ismét hivei és tisztelői vitték 
kezükön kegyeletük jeléül, hol már várta 
a sir, melyet ő maga jelölt ki régebben 
Fülöp Géza, Dáné István s más szászvárosi 
papok sirjainak szomszédságában. A simái a 
ref. leányegyiet énekkara énekelt gyászdalt 
Makkay Dániel vezetésével, azután Juhász 
Izidor Piskii és Kovács Sándor vajdahunyadi 
ref. lelkészek mondtak kegyeletes búcsúsza
vakat.

Ezzel a temetéssel egy megható, szivet 
összeszoritó élettragédia lezárult; egy szen
vedő embertársunkkal kevesebb van. Legyen 
pihenése zavartalan, feltámadása boldog, em
léke mindazok előtt, kik őt ismerték és sze-

A halálozásról a család a következő jelen
tést adta ki:

űzv. Baczó Mózesné szül. Vékony Margit, 
mint bánatos neje, a maga és alulirt hozzá
tartozói s rokonai nevében mélységes fájda
lommal jelenti, hogy szeretett drága jó férje 
Baczó Mózes a szászvárosi ref. egyházközség 
második lelkésze folyó évi julius hó 13-án 
d. u. 3 órakor életének 54-ik, boldog házas
ságának 22-ik évében hosszú, de keresztyéni 
türelemmel és megadással viselt betegség után 
jobblétre szenderült.

Isten arra hivta el, hogy ne csak hirdesse, 
de hordozza az igét: „megpróbálja az ur 
azokat, akiket szeret és megostorozza, akit 
fiává fogad.**  De ő erőt talált nehéz keresztje 
alatt a krisztusi szóban: „E világon nyomo
rúságotok leszen, de bízzatok: én meggyőz
tem a világot.**  És táplálékává vált az apos
toli hit: „Amint bőséggel kijutott nekünk a 
Krisztus szenvedéseiből, oly bőséges a mi 
vigasztalásunk a Krisztus által.“

Drága halottunk hült tetemeit folyó hó 
15-én d. u. 5 órakor fogjuk a háznál s utána 
a ref. templomban tartandó szertartás után 
a helybeli protestáns temetőben örök nyuga
lomra helyezni.

Pihenjen csendesen. Emléke legyen áldott 1 
Szászváros, 1923. évi julius hó 13-án.
Id. Baczó Mózes, apja. Baczó Sándor, nagy

bátyja. Baczó Róza férj. Barabás Dénesné, 
Baczó Berta, férj. Győrfi Istvánná, Baczó 
Kata, Baczó Gábor testvérei, özv. dr. Vékony 
Albertné szül. Németh Irma anyósa. Barabás 
Dénes, Győrfi István, Sipos Berta férj. Baczó 
Oáborné, Falábú Jenő és neje Vékony Irma, 
dr. Nagy Sándor és neje Vékony Eszter, özv. 
Gantner Dóriné Vékony Berta, továbbá nagy
számú unokatestvére, unokaöccse és unoka- 
huga.

Az egyházközség gyászjelentése a követ
kező :

A Szászvárosi Református Egyházközség, 
összes hivei nevében, mély megilletődéssel 
jelenti, hogy köztiszteletben és szeretetben 
élt lelkipásztora, Nagytiszteletü Baczó Mózes 
ur f. hó 13-án d. u. 3 órakor, életének 54-ik, 
lelkipásztorságának 22-ik évében, a hit hősi 
nyugalmával viselt sok szenvedése után, az 
üdvösség honába tért.

22 évvel ezelőtt, mint daliás ifjút hívtuk 
el, — azóta Jassankint testben összetörte, de 
hitben hőssé avatta a folytonos szenvedés. 
Betelt rajta az apostoli szó: „ha a mi külső 
emberünk megromol is, a belső mindazon
által napról-napra ujul“.

Ha, amire mi emberek hivtuk, vezér nem 
lehetett: annál magasabbra, a martyromság 
szent hegyére emelte őt az Ur, hogy reá te
kintsünk megtanulni a krisztusi megdicsőülés 
útját: „A türőké és szenvedőké az Isten or
szága“.

A szenvedések láncaiból felszabadult por
részeket f. hó 15-én d. u. 5 órakor fogjuk 
a gyászházból, illetőleg templomból pihenésre 
kisérni.

A múlandóságot levetett lélek előtt meg
nyílt az ég. Emléke áldva marad hivei szi
vében. Szászváros, 1923. évi julius hó 13-án.

A tűzoltás kérdése.
— Kérdések, melyekre az illetéke

sek feleletét várja a lakosság. 1. Van-e 
tényleg — és nemcsak papiroson — 
tűzoltóságunk ? 2. Ha van, tűz esetén 
funkcióképes-e ? 3. Ha igen, van-e 
mivel oltani a tüzet úgy, hogy a sze
relékek, felszerelések hiányossága 
miatt az oltás és mentés körül sem
miféle emberileg elképzelhető mulasz
tás ne történhessék?

* * *
Felelet egyik illetékestől: Ad. 1. Van, tény

leg. Ad. 2. Igen, funkcióképes. Ad. 3. Sze
relékek legjobb karban. De kevés és rossz 
csővezeték van, amely — Isten ments — tűz 
esetén rendkivül hátráltatja az eredményes 
tűzoltást s nagy katasztrófának lehet okozója, 
melyért a felelőséget már most elhárítják ma
gukról azon önzetlenül dolgozó tűzoltók, akik 
minden tűzesetnél rendesen ott vannak. Nin
csen mundér és polgártársaink nem kivan
hatják, hogy 1 — 1 tüzeset alkalmával 2—3 
ezer leues ruházatunkat tegyük tönkre. Ez 
több volna, mint amit egy önzetlen tűzoltó
tól kivánni lehet. Faragó Endre tűzoltó .fő
parancsnok.

Színház.
Kovács Imre szintársulatának néhány tagja 

által Kozma Hugó előnyösen ismert színművész 
rendezésével és felléptével f. hó 14-én Szász
városon is előadatott a „Morfium“ c. 4 felv. 
drámai újdonság. A Centrál szálló szinházi 
termében lefolyt előadásról a következőkben 
számolunk be:

Az érdekfeszitő dráma kevés közönséget 
vonzott a színházba. A megjelentek azonban 
egy minden tekintetben modern dráma első
rangú előadásában gyönyörködhettek. Kozma 
Hugó, közönségünk kedvence ez alkalommal 
is sokoldalúságáról tett bizonyságot. A mor
finista. iró szerepét élethűen kreálta s a vias
kodó érzelmeket, indulatokat oly tökéllyel 
juttatta kifejezésre, hogy a közönség nyilt szí
nén is megtapsolta. Bármelyik színtársulat 
büszke lehetne, ha sok ilyen kiváló művészt 
tudna felmutatni.

Harmath Jolán a színésznő szerepében di
cséretes alakítást mutatott be s egyes drámai 
jelenetek hatása kitűnő alakítása révén nagy
ban fohozódott.

Sorr Jenő az orvos szerepében a tőle már 
megszokott odaadással és rutinnal ez estén 
is művészetének legjavát mutatta be. A ha
ladás, fejlődés nála is sokat Ígérőén jelent
kezik.

Az öreg szolga szerepét Román Ferenc 
kreálta sok hűséggel. Hercer Lajos izgalmas, 
de egyszersmind elrettentő példaadással szol
gáló drámája mély benyomást keltett a né
zőkben, melyet a szereplő szinészek ügyes, 
rutinos, magas színvonalú játéka óriási mér
tékben fokozott. A fényes erkölcsi siker mel
lett az anyagi eltörpült, melynek oka a nyár 
forrósága s a gazdasági viszonyok roszszab- 
bodásán kivül a közönség érzékenysége is.

A derék szinészek még aznap bevonultak 
a Piskin időző társulatukhoz. Kovács szín
társulata jelenleg Lúgoson időzik.

Ifj. Szántó Károly.

NAPI HÍREK.
— Kinevezés. Az igazságügyminiszter ko

lozsvári államtitkársága Csuka Dezső volt pis
kii segédjegyzőt a dévai törvényszékhez iro
dakezelővé nevezte ki.

— Eljegyzés. Várczeka Vilmos lupényi 
tisztviselő a napokban eljegyezte Grünwald 
Vilma urleányt Lápényban.

— Halálozás. Klopot Mór Marosillyei la
kos életének 53-ik, legboldogabb házasságá
nak 29-ik évében f. hó 7-én hajnalban sziv- 
szélhüdés következtében Marosillyén váratla
nul elhunyt. Temetése 8-án délután ment 
végbe az izr. egyház szertartása szerint egész 
Marosillye közönségének osztatlan részvéte 
mellett. Az elhunytben Klopot Andor maros
illyei kereskedő nagybátyját gyászolja.

— „Muzsika“. Ilyen cimen jelenik meg 
még e hónapban Gyarmati Ferencnek, az 
immár országos nevű Írónak és poétának 
újabb könyve. E kötetben Gyarmati legérté
kesebb ^prózai Írásait gyűjtötte össze, amelyek 
sok szépséggel és gyönyörűséggel fogják gaz
dagítani az erdélyi magyar olvasóközönség 
lelkét. A kötetre, melyet miniatűr alakban, 
modern kiállításban a dévai Hirsch-nyomda 
készit, már most felhivjuk a közönség élénk 
figyelmét. Gyarmati Írásait az olvasóközön
ség e lap hasábjairól is ismeri, hiszen évek
kel ezelőtt számos költeménye, prózája je
lent meg bennük.

— Érettségi vizsgálat a ref. Kún-kol- 
legiumban. Julius hó 19-én kezdődött meg 
a ref. Kún-kollegium főgimnáziumában a szó
beli érettségi vizsgálat. Írásbeli vizsgálatot 
tett 49 tanuló, Írásbeli eredmény alapján visz- 
szavettetett 1 tanuló, tehát szóbeli vizsgái tesz 
48 tanuló. A vizsgáló bizottság elnöke egy
házi részről Cs. Lázár László koll. főgond
nok, helyettes elnöke dr. Szőllősy János koll. 
gondnok, egyházkerületi meghízott Ignácz 
László fogarasi ref. lelkész és esperes. Az ál
lamhatóság részéről miniszteri megbízott a 
lemondott Evutián Szabin helyett Demian 
Áron helybeli állami „Vlaicu Aurél“ líceumi 
igazgató. A felső keresk. iskola szóbeli érett
ségi vizsgálata julius 16—17. napjain folyt 
le Suciu László aradi áll. felső keresk. isko
lai igazgató elnökletével. Írásbeli vizsgát tett 
28 tanuló, Írásbeli alapján egy évre vissza
vehetett 1 tanuló, két hónapra 1 tanuló, a 
szóbeli vizsgán egy évre visszavettetett 1 ta
nuló, két hónapra pedig 4 tanuló.
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— A „Siebenbürgischer Karpathen
verein“ szászvárosi fiókja a kővetkezők 
közlésére kér fel bennünket: Az egyesület 
„Nája**  havasi menedékháza, mely nagy ál
dozatok árán helyreállittatott, újra megnyílt 
és 6 ágygyal áll a kirándulók rendelkezésére 
az alábbi árak mellett: Beléptidij nappal 2 
leu, hálási dij egyesületi tagok részére 7 leu, 
hálást dij felnőttek részére 15 leu, Hálási dij 
gimnáziumi tanulók és gyermekek részére 5 
teu. Netaláni kellemetlen zsúfolások elkerü
lése végett a menedékház igénybevétele min
dig egy nappal előre bejelentendő Rehner 
Dolf kereskedő, menedékházi felügyelőnél, 
Szászváros, Ferdinánd király-u. 12. Friss tej 
és túró az egyesület által szabott árak mel
lett állandóan a menedékházi szolgánál kap
ható. A „Nája“ havasra felvezető utak helyre 
vannak állítva és a következőkép megjelölve: 
Az u. n. Uri-ut Calea Domnească (a nagy
patak völgyéből fel) kék jelölés, az u. n. 
Berger ezredes útja (a kis patak völgyéből 
fel) piros jelölés. Megjegyeztetik, hogy az u. 
n. Uri-ut jelenleg csak gyalogjárók által ve
hető igénybe, mivel a kincstári erdőgond- 
noksag pénzfedezet hiányában a Nagypatak 
völgyében elvezető főúton történt vízmosáso
kat még nem tudta helyreállítani. Vezetőkre 
és lovakra vonatkozólag felvilágosítással szol
gálnak az egyesület bizalmi emberei: Preda 
János városi erdőőr lakik: Sebeshely 187. sz. 
és Vinerean Stanila Sebeshely 46. sz. a. Árak 

megegyezés szerint.

*) Ezen rovat alatt megjelent közleményért nem
vállal felelősséget a Szerk.

— Népünnepély Tordoson. A tordosi ref. 
egyház ifjúsága 1923. julius 22-én a reformá. 
tus iskola és papilak területén tánccal egybe
kötött jótékonycélu népünnepélyt rendez. Mű
sor : D. e. 10 órakor istentisztelet, a szász
városi ref. dalkar közreműködésével. Isten
tisztelet után kirándulás (csolnakázás, fürdés)- 
D. u. 3 órától: Énekek, monologok, dialo
gok, rövid vígjátékok s más játékok. Belép
tidíj személyenkint táncolóknak 10 leu, csak 
nézőknek 5 leu. Amint értesültünk Lozsád- 
ról, Nagyrápoltról is nagyszámban vesznek 
részt ezen népünnepélyen. Szászvárosról nem
csak a ref. dalárda, hanem mások is ott lesz
nek. Örömmel látjuk, hogy a falvak magyar
sága szellemi kapcsolatot is keres — és ta
lál is — városok magyarságával. Közelebbről 
Nagyrápolton s Lozsadon is hasonló ünne
pély fog tartatni.

— A kincses Zsilvölgy. Már általánosan 
ismertté vált, hogy a Zsil völgye természeti 
kincsekben gazdag, a hatalmas szénbányák 
fejlődése természetszerűleg a Zsilvölgy keres
kedelmi életét is rohamosan emelte úgy any- 
nyira, hogy újabb kereskedők letelepedése a 
lakás és üzlethelyiségek hiánya miatt lehetet
lenné vált. A véletlen hozta magával, hogy 
most két üzlethelyiség, kényelmes lakás és 
számos mellékhelyiségből álló főúti ház 
eladóvá lett. Cim, ahonnan levélben is bő
vebb információk kaphatók, e lap szerkesz
tőségében tudható meg.

— Helyreigazítás. F. évi 23-ik számunk
ban „Eladó ház és műhely**  cim alatt meg
jelent hirdetésből kimaradt az, hogy a ház 
Kereszt-u. 4 szám alatt van, ahol állandóan 
lehet értekezni.

Eladó ház, élénk utcában, 4 szoba,
2 konyha és nagy kert. — Bővebbet
Széli-utca 3. sz. alatt. 5 3-3
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ERZSÉBET MOZI
a „TRANSSYLVANIA“-ban.

Ma vasárnap, julius hó 22-én 
délután 5 és este 9 órakori

III. RÉSZ

Dl MflBUSE
a hálóban.

E legkiválóbb kalandor-film 
utolsó befejező része.

SzenKWBI humoros.
— Állandó kérdés. Lapunk 11 éves fen- 

állása óta is számtalanszor tettük szóvá a 
pöcegödrök tartalma kihordásának hogyanját, 
mikéntjét. Újra nyár van, de azért újra már 
este 9 órakor megindulnak a sintér urak ro
zoga, lyukas fahordóik tartalmával, terjeszt
vén rettentő bűzt főtereinken, utcáinkon, sőt 
ütjük után „nyomokat“ hagynak. A múltkor 
a piacközön jelezte az a bizonyos undoritóan 
szagos vastag sáv, hogy merre jártak a sin
térek, most meg a főtér egyik házától vezet 
végig az utcákon az illatozó, vastag sár, mely 
a nap melegében megszáradva finom por 
alakjában kerül a piacon áruló asszonyok te
jes, tejfeles bögréibe, a gyümölcsre stb.-re s 
tüdőnkbe, gyomrunkba. Az egészségügy helyi 
fejei: a tiszti orvos, a rendőrség, városi ta
nács, együttesen mikor óhajtják eme szégyen
letes állapotot megszüntetni? Hamár fából 
van ama bizonyos hordó, hát ne legyen ro
zoga és lyukas és ne kezdjék el a hordást 
a sétálók és az idegenforgalom nagy örö
mére már este 9 órakor. Orvoshiány van min
denfelé, éppen azért a közegészségügy javu
lása érdekében mindent el kell követni. A 
megyében több helyen vérhas lépett fel, jó 
lesz vigyázni. Ezt a kérdést is — megnyug
tató megoldásig — állandóan felszínen tartjuk.

— Koncert. Andreescu D. G. bukaresti 
román opera énekes f. hó 19-én Szászváro
son a „Transsylvania“ szálló színházi termé
ben a következő programmal hangversenyt 
rendezett: 1. Paolo Tosti: Ideale. 2. G. 
Verdi: Ernani (cavatina). 3. Schubert: Am 
Meer. 4. Rossini: Barbiere di Siviglia. 5. F. 
Quaranta: E morta (canzonne sentimentale). 
6. E di Capua : Maria, Mari. 7. Buzzi Peccia : 
Lollita (serenata Espagnole). 8. Brediceanu: 
Pe sub flori mă legănai. 9. Dr. Juga : Mor 
Mărie mor. 10. Beauvais: Dorința. 11. St. 
lulien: Pe malul Jiuluj. 12. Schumann: Cei 
2 grenadieri. Nem nagyszámú, de lelkes kö
zönség hallgatta végig a hangversenyt, mely
nek mindegyik száma kifogástalan volt. Az 
énekművész terjedelmes baritonja úgy a ma
gasabb, mint a mélyebb regiszterekben tisz
tán csengett s az egyes szerzemények szép
ségeit nagy könnyedséggel juttatta kifejezésre. 
A klasszikus zene kedvelőinek ez estén is 
nagy élvezetben volt részük. A kifogástalan 
kiséretet zongorán Schelker Helmut ur szol
gáltatta, aki preciz játékával nagyban fokozta 
az énekszámok hatásait. A közönség lelkesen 
tapsolta meg az egyes számokat.

— Állásnélküliek figyelmébe! A kud- 
zsiri körjegyzői irodához azonnali belépésre 
két Írnok kerestetik, akik az adóügyekben is 
jártassággal bírnak. Fizetés havi 1000 leu és 

egy illetve — nőseknek — két öl fa, vala
mint végrehajtásokból az előirt napi-dijak. 
Ajánlkozások Motoscu Vazul secretár (kör- 
jegyző)-höz Kudzsirra küldendők.

— Egy volt dévai rendőr a Törvény
szék előtt. Még élénk emlékezetében van 
mindenkinek az a meglepő és a szenzáció 
erejével ható bűncselekmény, amelyet egy 
volt dévai rendőr, névszerint Crisan Andro
nik követett el, aki egy dévai sintérrel szö
vetkezve a volt Dobai utcában kifosztotta 
Oprea Ferenc marossolymosi kovácsmestert, 
akinél 15.000 leu készpénz volt. A bűnös 
rendőrt másnap délelőtt letartóztatták s ki
hallgatás után átadták az ügyészségnek. Ez 
ügyben a főtárgyalást a dévai kir. Törvény
szék f. hó 28-ra tűzte ki.

— A dévai „Decebal“ reál érettségi 
vizsgálatai. A „Decebal**  reáliskola Vili, oszt, 
növendékeinek érettségi vizsgálatai f. hó 9-én 
befejezést nyertek. A 32 tanuló közül jeles 
eredménnyel érettségizett kettő, jő eredmény
nyel tizenhármán, elégséges eredménnyel 12. 
Pótérettségire utasittatott, 1 — 1 tantárgyból, 
5 tanuló.

— Közvetlen kocsi Bukarest—Buda
pest—Bécs között. F. hó 12-től kezdve 
közvetlen kocsi közlekedik Budapesten át Bu
karest és Bécs között. Közvetlen kocsi van 
kapcsolva a Kolozsvárról délelőtt 11.07 perc
kor induló 31-es gyorsvonathoz, nemkülön
ben a Kolozsvárra 10 óra 32 perckor érkező 
gyorsvonathoz. A közvetlen kocsi nagy hasz
nára van a közönségnek, amely most nincs 
kitéve az átszállás kellemetlenségeinek.

— Uj vadászengedélyek kiadása. A 
földmivelésügyi vezérigazgatóság közli, hogy 
julius 15-től kezdődőleg uj vadászengedélye
ket adnak ki. Meghatározott területre egy en
gedély egész évre 100 leu, az egész ország 
területére 500 leu. Az engedélyeket a föld
mivelésügyi mininszterium keblében működő 
vezérigazgatóság és a földművelésügyi reszor
tok adhatják ki.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, elsősorban a helybeli refor

mátus egyházközség nagytiszteletü presbyte- 
riumának, a ref. nő- és leányegyletnek s ref. 
szomszédságnak, továbbá azon egyeseknek, 
kik drága halottunk, feledhetetlen emlékű 
Baczó Mózes szászvárosi ref. lelkész temetése 
alkalmából részvétüket virág küldésével, élő
szóval, Írásban vagy a gyászháznál és a te
metésen való megjelenésükkel kifejezték s igy 
gyászunkat enyhíteni iparkodtak, ezen utón 
is köszönetét mondunk.

A gyászoló család.

NY1LTTÉR.*)
A helyben megjelenő „Libertatea**  c. újság 

f. 12-iki számában I. M. aláírással egy cikk 
jelent meg, amely egy esetben három napig 
tartó távollétemben kiszolgáltatott olyan köt
szert kifogásol, amely hivatva lett volna a 
testen levő borogatást vizmentesen elzárni. 
Az illető amit kért, azt kapott, megtekintette 
s úgy vitte el. Másnap használatlanul 
visszahozta azzal, hogy nem megfelelő. Úgy 
szintén egy két év előtti esetet említ és ki
fogásol, holott ez Vlád Virgil gyógyszertár
tulajdonos állítása szerint — akire a cikkiró 
hivatkozik — meg sem történt.

A cikk tendenciája világos: nem a gyógy
szerészi működésem mikéntje, hogyanja fáj; 
hanem — amint a cim is mutatja — a „Jida
nul în farmacia*.

Szászváros, 1923. julius 19.
Deutsch Dezső 

oki. gyógyszerész, 
a Vlád-gyógyszertár vezetője.
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Meghívó.
A „Szászvárosi Könyvnyomda Részvénytársaság“

XII. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT
1923. évi julius hó 29-ikén délelőtt 11 órakor 
tartja a „Szászvárosi Takarékpénztár Rt.“ he
lyiségében, melyre a t. részvényesek ezennel 
tisztelettel meghivatnak.

Ha a nevezett napon a részvényesek kellő 
számban és kellő részvény képviseletében nem 
gyűlnének össze, akkor az alapszabályok 14. 
§-a értelmében a közgyűlés 1923. évi augusz
tus hó 5-én délelőtt 11 órakor a már megne
vezett helyen tartatik meg, mely gyűlés a 
megjelent tagok és képviselt részvények szá
mára való tekintet nélkül fog határozni a kö
zölt tárgysorozatban felemlitettt ügyek felett.

Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó és határozatképesség 

megállapítása.
2. A jegyzőkönyv hitelesitésére két tag vá

lasztása.
3. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság 

jelentése az 1922—23. év üzleti eredményé
ről, a nyereség- és veszteség-számla, vala
mint a mérleg jóváhagyása és a felmentvény 
megadása.

4. A tisztanyereség hováforditása iránti ha
tározathozatal.

5. Hat igazgatósági és négy felügyelő-bi
zottsági tag választása a következő 3 évi idő
tartamra.

6. Netaláni inditványok.
Szászváros, 1923. évi julius hó 13-án.

Ax igazgatóság.
*

Megjegyzés. Az 1922—23. évi nyereség- és vesz
teség-számla, valamint a mérleg, továbbá az igazga
tóságnak és felügyelő-bizottságnak jelentései a köz
gyűlés előtt 8 napon át a hivatalos órák alatt a rész
vénytársaság könyv- és papirkereskedésében megte
kinthetők.

Az alapszabályok 11. §-a szerint szavazási jogával' 
csak azon részvényes élhet, aki részvényeit le nem 
járt szelvényeivel együtt a „Szászvárosi Takarék
pénztár Részvénytársaságinál a közgyűlést megelőző 
nap déli 12 órájáig elismervény ellenében — mely 
igazoló jegyül szolgál — letette.

Tanult! fiú leány 
a „Szászvárosi Könyvnyomda Rt.“ 

KönyV b papirljefeslíedbfbett 
és könyvnyomdájában 

azonnal felvétetik.

g
•< 
•<
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Veszek
legmagasabb napi árban 

ócska vasat, 
fémet, 

rezet,
(használt ócska fürdőkádakat) 
bármilyen mennyiségben. — 
Házból elszállítom, meghí
vásra vidékre is kimegyek. 

Schlein Sámuel, 
Szászváros, Yarga-u. 3. (Kispiactér.) 
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Vonatok érkezése Szászvárosra.

Tövis felől érkezik:
23 sz. gyorsvonat 2 óra 31 pkor

183 sz. személy vonat 2 „ 08 „
183 sz. „ 10 „ 31 „
185 sz. „ 17 „ 27 ,
Orient express 10 „ 56 „

Arad felől érkezik:
24 sz. gyorsvonat 3 óra 32 pkor

182 sz. személyvonat 12 „ 09 „
184 sz. „ 18 . 31 „
186 sz. „ 3 54 „
Orient express 19 „ 43 „

r

ftrik és fa-száííitásl

|

!Í

!

55
£Alólirottak tisztelettel értesít

jük a n. é. közönséget, hogy 

teherautónkkal
mindenféle áru- és fa-szálli- 
tására vállalkozunk.— Szállí
tunk: árukat (2000 klgrmon 
felül) a vasúti állomástól, fát 
Sebeshelyről s mindenféle és 
mennyiségű árukat más vá
rosokba is. Tisztelettel:

Bob Gyula is Jtepliani öttó
szállítók. 8 3-4

Iroda: Szászváros, Sír. N. Vitcazul No. Z3. ~
Nyomatott a Szászváros! Könyvnyomda Részvénytársaság oyorssajtóján 1923.

Újdonság! A technika diadala! |
Benzin világítás! |

A hírős oppurgeri lámpa-gyár ajánlja | 
uj modrllü, csinos és ízléses kiállítású | 

benzin lámpáit. | 
| Erősség 300 gyertyafénytől felfelé, &

A 300-as 1 liter benzint 15 órán a 
fogyaszt el! — Nagy megtakarítás 1 S 

I Szászvároson a „Korzó“, „Korona“ | 
| „Transsilvania“ és „Centrál“ kávé- | 
$ házakban bevezetve megtekinthető. & 
g Nagy termek, udvarok, kerthelyi- M 
$ ségek, gazdaságok s magánlakások £ 

világítására alkalmas lámpák 1 — & 

| fionnvü Kezelés! Biztos égés! | 
$ Románia egész területére főraktár: 

í Schell Hugó cégnél | 
| Sibiu, (Nagyszeben) Elisabeth-utca Z. szám, f 
« Árjegyzékek megtekinthetők e lap szerkesztő
se 228 ségében. 12—12

&
R

Lorenz István Utóda

BBEGKNER MIHÁLY
szappan és gyertya-gyára Szászváros.

Alapittatott 1880. Sürgönyeim: Szappangyár. Telefonszám 18.

ti

4-

4

£
I
1
1|

Ajánl kereskedők részére: I-a takarék szinszappant, min
denféle toilette-szappant, Díva és Péri stearin-gyertyát, mosó
port, kristály- és maró-szódát.

Gyógyszertárak részére: Káli-, gyógy-, pipere- és állat
mosó szappanokat.

Borbélyok részére: Kiváló minőségű T e n e 11 a borotváló 
szappant.

Nagyban és kicsinyben!
0 Olcsó árak! Pontos kiszolgálás!
Q______________ _________________ 254 5-15
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Löwy Sándor versenyáruháza
Petro$eni-ben

tudatja a nagyérdemű közönséggel, hogy tel
jesen újonnan átalakitott áruházában az idény 
előrehaladta miatt az összes nyári cikkekből

hét héten ét mélyen leszállított 
áraljon kiárusítást tart.

Tekintettel e ritka alkalmi vételekre, felhívom a 
nagyérdemű közönséget a tömeges vásárlásra.

Kiváló tisztelettel:

Löwy Sándor Versenyárttháza petrozsény
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