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Újév.
Az idő gyorsan forgó kerekén újra leper

gett egy év. Földünk újra idősebb lett egy 
évvel, az emberiség pedig okosabb egy hosszú 
esztendő tanulságaival. Amióta Európa „mü
veit keresztény“ népei az egymás legyilkolá- 
sát, letiprását célzó háborúba belekezdtek, 
amióta a vallás, az erkölcs, az embertestvéri 
szeretet, a becsületesség, jog, törvény igaz
ság, szabadság mint az emberiség fejlődésé
nek, előrehaladásának szükséges tényezői, el
halványultak, semmibe vétetnek, azóta 11-ik- 
szer virrad reánk újév, 11-ikszer rebegi aj
kunk: Boldog újévet.

A reményeknek, vágyaknak, óhajtásoknak 
mily sokfélesége rejlik s rejlett e három szó
ban s ha ma is megkérdeznők, megvallattat- 
nók az emberiséget, hogy mi mindent óhajt, 
kér, szeretne, hogy az 1925-ik év boldog új
éve legyen a népek millióinak, mindenkinek, 
aki e sártekén él, bizony-bizony vég nélküli 
volna a feleletek száma, hiszen a háború 
ütötte különbnél különféle és természetű se
bek nagyobbrésze nem hogy begyógyult volna, 
hanem genybe borulva továbbra is fertőzi, 
rohasztja, emészti, roncsolja életfolyásunk me
netét, erőinket, energiánkat, életkedvünket s 
megélhetésünk lehetőségeit.

Boldog újévet I. . . hangzik fel mindenütt, 
amikor a szilveszteri éjszakába a békességet, 
szeretetet hirdető templomok tornyaiban 12-öt 
konganak az órák, amikor a világ keresz
ténysége vallásos áhitattal fordul embertársa 
felé s őszintén, szivből jövő szeretettel kí
ván boldog újévet.

Újév hajnalán a mulatozók, az ünneplők 
jókedvével, a nyomorgók, a szenvedők fáj
dalmával, a hatalmasak, az erőssek büszke
ségével, a letöröttek, a gyengék alázatossá-
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Serestély Béla: Zeniten.
1924. Laufer Vilmos kiadása, Déva.

Serestély Béla, az Erdélyi Irodalmi Társa
ság tagja, ki „Uj hiten“ és az „Örök rejtély“ 
cimtt versköteteivel jó hirnevet szerzett ma
gának, „Zeniten“ cimen újabb verskötetet 
adott ki. Könyve 22 költeményt tartalmaz, 
tehát számra nézve keveset, de olyanokat, 
melyeket a költő újabb termelése legjavának 
tekint. Valószinüleg ezt jelzi a cim is, bár 
egy költeménye szerint a költő életének de
lelőpontját is jelenti: most lép a negyvenes 
éveibe.

A költemények aránylag szűk tárgykörből 
vannak véve. A költő lelke sokhuru hang
szer, de ez alkalommal csak néhány, igaz, 
jól zengő húrját pendítette meg : családi örö
mét, életpanaszát, átfutó hangulatait. Lelke 
több, erősen zengő húrját érintetlenül hagyta. 
Különösen a sociális húr hallgatását sajnál
juk, küzdő élet- és fajsorsosaival való együtt
érzésének költői kifejezését, kik epedve vár- 

gával kívánunk egymásnak boldog újévet, 
pedig mennyivel volna szebb, emberiesebb, 
ha a Krisztus vallásából fakadó s mindene
ket megbocsátani tudó szeretettel tennők ezt.

Mert az 1925-ik ujesztendő, mint az idő
számításnak egy naptári éve olyan lesz, ami
lyenné az emberiség formálja. Ha ebben az 
évben felülkerekedik az emberiségben a jobb 
érzés, a béke, szeretet s a vallásosság, a jog, 
törvény és igazság mindenütt és minden vo
natkozásban elfoglalja régi helyét, akkor bi
zony nem hiába köszöntöttük egymást igy: 
boldog újévet.

A föld tovább forog 1925-ben is, a nap- 
és csillagrendszerek is továbbra csodálatos 
pontossággal forognak, futnak, a mezők vi
rágai is ép úgy mint eddig fognak nyitni, el
hervadni, a nagy Természet ép azt és úgy 
fogja a földből kitermelni, mint eddig, csak 
az emberiség legyen jobb, nemesebb, meg
értőbb, békésebb, keresztényebb s akkor nem 
hiábe kivántunk egymásnak: boldog újévet 1 

ifj. Szántó Károly.

Iparhatóság; biztosok 
az ipartestületek mellett.

Az iparosok ujabbi megterheltetése.
A „Monitorul Oficial“ egyik legutóbbi szá

mában jelent meg az ipari és kereskedelmi 
miniszternek az ipartestületek szervezetére vo
natkozó 1884. évi XVII. tc.-et módosító ren
deleté, amely az ipartestületek mellett mű
ködő iparhatósági biztosok működését sza
bályozza.

Az uj rendelet szerint a biztosokat a jö
vőben az I. fokú iparhatóság nevezi ki, azon
ban ez csak olyan személy lehet, aki ellen a 
minisztériumnak semmi kifogása sincs.

ják a költő részvevő, vigasztaló szavait, hogy 
a költészet balzsama által fájdalmuk enyhüljön.

A költemények legnagyobb részének alap
hangulata szelid életpanasza. Sokat várt az 
élettől, de az igen keveset váltott be hozzá
fűzött dús reményeiből. Azt hisszük, a költő 
fájdalmát symbolizálja a „Part örökre part 
marad“ c. költeménye, melyben a part pa
naszában, mely örökre a helyén marad, mig 
előtte hab hab után siet az ismeretlen, de 
más felé, mintha a költő panaszát hailanók.

E szemszögletből emlékezik vissza atyjára 
(Apám, ki voltál az élet bús vitéze), ki korán 
kidült az életharcon, s akinek szomorú pél
dája erősiti súlyos létküzdelmében; s énekli 
megáradó fiúi érzéstől buzgó költeményében 
anyját. (Anyám).

Most kinyitom lelkemnek ablakát 
és téged látlak sok változatban...
ó most tudom már, hogy ki vagy te nékem.
E bánat szinezi néhány leiró költeményét, 

melyek az emberi szeretetlenség elleni pa
naszainak allegorikus kifejezői lesznek:

Gyáva világ, törpe világ, 
ó gyáva, hitvány emberek,

Az ipartestületi biztosok hivatása általában 
annak ellenőrzése, hogy a testületek a tör
vények rendelkezéseinek és alapszabályaiknak 
megfelelően működjenek, valamint évenként 
legalább kétszer alapos vizsgálat alá venni az 
ügyek elintézését és a vagyonkezelést, A vizs
gálatról a biztos az ipartestületi elnököt le
galább 3 nappal előbb köteles értesiteni és 
a vizsgálat nem tarthat 2 napnál tovább. A 
vizsgálatról a biztosnak jelentést kell az ipar
hatósághoz benyujtenia, amely köteles gon
doskodni, hogy az legkésőbb 8 napon belül 
az ipari adminisztrativ vezérfelügyelőségének 
megküldessék.

Az ipari biztos különös feladatát képezi, 
hogy a tanoncoktatást ellenőrizze úgy az is
kolákban, mint a műhelyekben.

A biztos minden év végén beszámolót tar
tozik készíteni évi működéséről és azt az 
iparhatósághoz kell benyújtania.

Az ipari biztos megbizatását minden in
doklás nélkül vissza lehet vonni.

Ugyancsak ez a rendelet szabályozza az 
ipari biztos dijait is. A testület első száz 
tagja után évenként tagonkint 10 leu, a má
sodik i00 tag után Egonként évi 8 leu, a 
200-at meghaladó tagok után tagonként 5 
leu fizetendő.

A dij, ha az illető község költségvetésé
ben e célra nincs semmi javadalmazás fel
véve, az ipartestületet terheli. A dijat negyed- 
évenkint előre kell fizetni. A dij fedezésére 
a tagdijak felemelhetők.

A rendelet felhívja az összes erdélyi és 
bánáti ipartestületeket, hogy terjesszék fel az 
érvényben levő törvényeknek megfelelően mó
dosított alapszabályaikat, a rendelet megje
lenésétől számitott hat hónapon belül, mert 
ellenesetben felfüggesztetnek.

tavaszt hazudik telketek 
s mélyén rideg tél szendereg, 
ó emberek, ti emberek 
egy tündérkert e szép világ 
és ünnepi vigiliák 
helyett csak böjt és orgiák 
sorvasztják, szivják véretek..

(A márciusi szél).
Vagy egy másik költeményében :

Ó áldott, szűzi tiszta hó, 
mindig igy élni volna jó, 
bűnt nem tetézve szüntelen, 
— fehéren, tisztán, büntelen...

(A hó, a hó...)
E bánat szinezi néhány hangulatképét, me

lyekben lelke ürességéről, élete költői kime
rüléséről panaszol; reméljük csak átfutó, s 
képzelődésen alapuló hangulatok, s uj, dal
ban dús életet kér a Teremtőtől. Valamint 
néhány költői elmefuttatását, melyekben ki
fejezi, hogy a szeretet és béke Messiása csak 
egyszer született s akkor is megfeszittetett; 
továbbá, hogy az embererdőben igazi, fele
barátját szerető embert Diógenes is hiába 
keresne lámpájával, s Mariusként ülhetni a
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Kedves San-Toy,
mi sok az mégis sok,

A méregtől majd, hogy megpukkadok, 
A vérem forr és reszket a kezem, 
Nagy csoda, hogy még meg van az eszem ; 
Agyam majd szétrepeszti menheiyét, 
Szeretnék csapni, jobbra-balra szét, 
Szeretnék ölni és ha éppen kell, 
Hát a világot robbantanám fel.
De itt van Ön, a bajnak orvosa, 
A közérdeknek vitéz harcosa, 
Ki ezer veszéllyel is szembeszáll, 
Tudom, hogy gyógyírt mindenre talál. 
Teremtsen rendet, áldja meg az Ég, 
Mert hogyha ez igy sokáig tart még, 
Megőrülök, megőszülök, meg én, 
És nem lesz többé heti zöngemény. 
A panasz, mely felhangzik ajkamon, 
Mi is lehet más, mint a telefon, 
A telefon, mely nekem, neked köll, 
A telefon, mely kinoz és megöl, 
A tele, bele, kell-e telefon?
Kell a fenének, én csak azt mondom! 
Oh, széken ülő, hallós kisasszony, 
Ha beszélnem kell, el fog az iszony. 
Hetedik nap, hogy egyre csengetek, 
A fáradtságtól majd meggebedek.
De hiába, Ön rendületlenül, 
Néma ajakkal a központban ül. 
Meggörnyedett már végig a hátam, 
És térdig megnőtt már a szakállam 
És mégse jön, halló, halló, halló I 
Ezer kagyló, ez mégis bosszantó. 
Halló Nagysád I Ugyan és mit csinál ? 
Talán éppen Móricnak kurizál? 
Vagy szerelmes verseket irogat ? 
De kérem, ez ép a hetedik napi 
Oh! hogy csípné meg Nagysád a darázs, 
Tudom, gyorsabb lenne a kapcsolás.

Vékony Náci.

NAPI HÍREK.
— Lapunk t. előfizetőinek1 barátai

nak és munkatársainak boldog új
évet kívánunk'

— A király ajándéka. Az „Ellenzék“ 
Írja: A vallás- és szépművészeti minisztérium 
arról értesítette az Erdélyi Református Egy
házkerület Igazgatótanácsát, hogy Ferdinánd 
király, a Banca Romaneasca utján 3000 leüt 
küldött az egyházkerület szegényeinek a tá
mogatására. Az igazgatótanács a küldött ösz- 

rombadöntött emberszeretet romjain. (Az em
bert ó nem lelem...)

E bánatos hangulata teljesen eloszlik s 
boldog örömbe olvad fel családi élete me
leghangú képein. Pompázó ecsettel festi hit
vesi szerelmét (Hold-sonáta...) fellobbanó vá
gyait (Pengj, pengj szivem, ezüstkasza). Dit- 
hyrambokat zeng újszülött gyermekére, késői 
atyai szüretére (Zeniten, Ujjongó dal késői 
szüretemre, Bókolj előtte aranytollu páva...)

Szüretem, aratásom, létem fájának élő gyü- 
[mölcse, 

életem miértje: gügyögő Gyermek ! 
Archimédeszi pont a széditő, végtelen űrben, 
ahonnan rozsdás sarkaiból már 
kifordíthatom a vénhedt, szomorú földet!

íme a kör, melyben Serestély dalai születtek. 
Műfaj szerint csoportositva vannak: Leiró 

költemények, melyek költői eszmékkel ve
gyülnek: a „Zeniten“ c. ciklus családi köl

szeget a kolozsvári egyházközség négy paro-1 
chiája, a kolozsvári és brassói szeretetházak' 
és a zabolai ref. árvaház között osztotta el.1 
Értesülésünk szerint Ferdinánd király vala
mennyi magyar egyháznak küldött karácsonyi 
ajándékot hasonló rendeltetéssel.

— Kinevezés. A pénzügyminiszter Lothári 
József szemlészt, aki 2 éven át teljesített ka
tonai szolgálatot, hasonló minőségben Nagy
váradon újra kinevezte.

— Házasság. Binder József helybeli ipa
ros a napokban vezette oltárhoz Kubászek 
Anusi urleányt Szászvároson.

— | Holiaky Imre. | A hunyadmegyei ma
gyarságnak újra gyásza van: Holiaky Imre 
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő, a volt 
Magyar Szövetség és Magyar Nemzeti Párt 
elnöke 81 éves korában Haróban meghalt. 
Az elhunyt nemcsak mint honatya, mint ügy
véd, hanem mint a magyarság vezére, veze
tője is kiváló és értékes munkát teljesitett s 
vármegyénk életében is mindenkor vezérsze
repet játszott. Az általános szeretet és be
csülés, amelyet mint magán ember is kiér
demelt a temetésen is megnyilvánult a részt
vevők óriási számában. A család a következő 
gyászjelentéssel tudatta a szomorú hirt: Hol
iaky lmréné szül. Gergelyfy Nina, úgy a maga, 
mint az elhunyt nővére özv. Hercegh Károlyné 
szül. Holiaky Irma és gyermekei nevében 
mélyen lesújtott bánatos szivvel tudatja, hogy 
a jó férj, szerető testvér és rokon Kishalmá- 
gyi Holiaky Imre volt országgyűlési képviselő, 
köz- és váltóügyvéd, a hunyadmegyei volt 
Magyar Szövetség és Magyar Nemzeti Párt 
elnöke életének 81-ik, boldog házasságának 
47-ik évében a szentségek áhitatos felvétele 
után folyó évi december hó 27-én éjjel 11 
órakor hosszú szenvedés után Harón meg
szűnt élni. Hűlt tetemei folyó hó 29-én d. 
u. 3 órakor fognak Harón a róm. kath. szer
tartás szerint örök nyugalomra helyeztetni. 
Az engesztelő szentmise-áldozat f. hó 30-án 
d. e. fél 11 órakor lesz a dévai Szentferenc- 
rendi zárda templomában. Nemesen érző szive, 
mely nemzetéért és embettársaiért oly gyak
ran sajgott, megszűnt dobogni. Szeretet volt 
élete; szeretet és fajába vetett bizalom ha
lála és szeretetet hagyott bánatunkban is örö
kül. A függetlenség és testvériség ősz har
cosa, mindnyájunk önzetlen barátja, nyugodj 
békével! Kelt Harón, 1924. dec. hó 28-án.

— Vallásos-estély. A helybeli ref. egy
ház december hó 25-én, karácsony első nap

teményeit foglalja össze. „Ó áldott árvasá
gom...“ ciklus egyéb hangulatait és elmélke
déseit.

E kötetben úgy tetszik Serestély elérte köl
tői kifejlődésének zenitjét. Amit ad, mind jó, 
de azt hisszük, többfélét is képes volna adni. 
Ha az érzéskör a lirai korszak tüntével nem 
is tágul, de ott van az eszmék és gondola
tok végtelen világa. Művészete megállapodott. 
Verselő készsége kiváló. Stilusa szines, virá
gos, ékes, olykor könnyed disz, máskor ne- 
héz himes ruha a költői gondolat testén. A 
költői kifejezések könnyen ömlenek tolla alól, 
olykor túl is halmozza őket. Az újszerű köl
tői iránynak hódol merész és szokatlan ké
peivel, melyekkel a természet életét a modern 
ember életének képeibe játsza át. Erre úgy 
látszik, súlyt helyez, mert épen ilyen költe
ményét helyezte legelső helyre (Az éj násza 
a csenddel).

ján szépen sikerült vallásos-estélyt rendezett 
a ref. Kún-kollegium dísztermében. A prog- 
rammot alkalmi közének vezette be. Kardos 
Zsuzsika k. a. gróf Zichy Géza: Az anya 
karácsonyfája c. szép költeményét szavalta ér
zéssel. Székely János Kún-kollégiumi vallás
tanár bensőséges, meleg előadást tartott gr. 
Bethlen Kata, Erdély egyik dicső emlékű nagy
asszonyának viszontaságos életéről, protes
táns hithüségéröl, áldozatkészségéről. Azután 
a ref. vegyeskar karácsonyi éneket adott elő 
Makkay Dániel ref. kántor-tanitó vezetésével. 
Majd Gruja Amália k. a. Szombati-Szabó Ist
ván: Isten c. vallásos költeményét szavalta 
el kiválóan. Az estélyt alkalmi közének zárta 
be. A közönség, mely igen szép számmal je
lent meg, ünnepi érzéssel eltelve távozott.

— Hirdetmény. Az 1924. december havi 
fényüzési és 1 százalékos forgalmi adók a 
következő sorrendben fizetendők be a szász
városi rom. kir. adóhivatalba: 1925. Január 
hó 5-én azok, kiknek családi nevük A. B. C. 
betűvel kezdődik, 7-én E. F. G. H., 8-án I. 
K. L. M., 9 én N. O. P., 10-én R. S. T„ 
12-én U. V. Z., 13-án a részvénytársaságok. 
Az alkalmazottak utáni 4 százalékos adó 1925. 
január hó 10-ig fizetendő be. Rom. kir. adó
hivatal.

— Halálozás. Kovács Gyula ny. minisz
teri tanácsos özvegye szül. Barabás Ida m. 
év december hő 30-án Szászvároson meghalt. 
Temetése f. hó 1-én ment végbe óriási részvét 
mellett. A család a következő gyászjelentéssel 
tudatta a szomorú hirt:

Özv. Deák Gerőné született Barabás Irma 
mint testvér, valamint gyermekei és a bol- 
dogultnak férje utáni szeretett rokonai: Deák 
Gerő, Ducika, férjével Divéky Andorral és 
gyermekeikkel, Ludvig Gyula, Berta, Rózsika 
férj. Kiéin Gyuláné, Bartók Rózsika, férj. 
Bodrogi Jánosné, a maguk, övéik és az ösz- 
szes rokonság nevében, mély fájdalommal 
jelentik, hogy a szerető jó testvér, nagynéne 
és rokon özv. Kovács Gyuláné szül. Barabás 
Ida áldásos életének 74-ik, bús özvegységé
nek 8-ik évében, folyó hő 30-án hajnali 5 
órakor, hü férje után az Udvözültek honába 
költözött. Mióta egyedül maradt, mint egy 
tiszteletet ébresztő árnykép járt a földön 
testben. Hordozta néma béketüréssel gyászát, 
keresztjét. Lelke oda nézett mindég, ahol 
most a viszontlátás öröme várja, soha többé 
meg nem szakadó, boldog együttlétre. Kedves 
halottunk porrészeii 1925. január 1-én, d. u.

A kötetet egy hosszabb lélekzetü, lirai öm
lengéssel színezett elbeszélő költemény zárja 
be, „Saióme“. Ez uj és előnyös oldalról mu
tatja Serestély tehetségét. A színeket ügyesen 
rakta fel, stílusának buja, szinpompája kitü
nően illik keleti tárgyú bibliai történetének 
természetéhez. Herodes lakomája színesen és 
jellemzetesen festve, hasonlókép Saióme sze
relmi ömlengése s hétfátyolu tánca. A plas- 
tica kissé puha s a lirai költőre vall. Még 
Herodes kitünően rajzolt alakján van egy 
bántó vonás, melyet a költő helyében retusi- 
roztunk volna, különben a költemény igen 
jól sikerült s uj tért jelöl a költő számára.

A kötet kiállítása diszes s a szerző jól si
került arcképével van ellátya. Melegen ajánl
juk a magyar közönségnek.

Hirdetési dijak 
előre fizetendők.

Margel Vilmos és íátszérész-*- 
Szászváros, a „CENTRAL“ szálloda mellett.

Optikai cikkek nagy választékban 
kaphatók. Tört aranyért legmaga
sabb napi árat fizetek. 99 7—12
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3 órakor fogjuk, a ref. egyház szertartásával, 
a hü férj poraihoz pihenésre helyezni. Emlé
két áldva zárjuk szivünkbe! Szászváros, 1924. 
évi december hó 30-án.

— A Közgazdasági Bank sikeres ak
ciója. A Közgazdasági Bank Részvénytár
saságnál Déva, a heti befizetéses tőkegyűj
tésre vonatkozólag érdeklődtünk, s azt a fel
világosítást kaptuk, hogy ezen nagy hord
erejű szociális üzletág, melyet az intézet a 
takarékossági hajlam ébrentartása végett be
vezetett, a közönség körében máris nagy 
és megértő visszhangra talált. A közönség 
ngylátszik rájött arra, hogy nem szabad egész 
keresményét elköltenie, hanem annak bizo
nyos hányadát félre kell tenni, egyrészt egy 
esetleges nem várt csapás esetére, másrészt 
anyagi helyzetének megjavítása érdekében. 
A tőkegyűjtés legalkalmasabb módja a heti 
betét rendszer. Ezen módon a hetenként 
könynyü szerrel összegyűjtött 10, 40, 100 
stb. leunyi összegek öt év múlva 6500, 13000, 
32500 stb. leura szaporodnak. Négy, vagy 
több heti részlet egyszerre is befizethető. 
Remélhetőleg ezen tőkegyüjtési mód által, 
ha sikerülni fog azt a lakosság minden réte
gével megkedveltetni, a takarékossági hajla
mot, mely sajnos lakosságunkban még nem 
fejlődött eléggé ki, sikerül majd a nagyközön
ségben felébreszteni, s azt állandóan ébren 
tartva, intenzív módon fokozni.

— Fölmentés a szombati iráskötele- 
zettség alól. A közoktatásügyi minisztérium
ban, az államtitkár elnöklete alatt és az ösz- 
szes egyházak képviselőinek részvételével meg
tartott értekezleten elhatározták, hogy a zsidó 
tanulók, az állami iskolákban ezentúl fel lesz
nek mentve a szombati írás kötelezettsége 
alól, abban az esetben, ha a szülők ezt kü
lön kérelmezik. Abban az esetben azonban, 
ha a felmentett tanuló csak egyszer is irni 
fog szombaton, ettől a kedvezménytől el fog 
esni egyszersmindenkorra.

— Halálozások. Elekes Bálint nyug, járás- 
biró 62 éves korában Vajdahunyadon meghall. 
A régi birói kar egyik tiszteletreméltó tagja 
távozott el vele, ki hosszú évtizedeken át 
működött az igazságszolgáltatás terén. — 
Vitán István nyug, központi árvaszéki tiszt
viselő m. hó 11-én, életének 54-ik évében 
Déván elhunyt.

— Az állami munkaközvetítő hivatal, 
Déva, Str. Saguna No. 16. bejelentések utján 
a következő munkások kapkatnak azonnal el
helyezést: 4 szakácsné, 2 béltisztitó, 1 nap
szabó, 4 cipészsegéd, 15 kőfaragósegéd, 4 
cserépkáiyhakészitö, 1 szövősegéd (takács), 3 
pincérnő, 1 szobaleány január 1. belépéssel, 
9 iparostanonc különféle ipari szakmára, 4 
tamburás zenészleány, 1 kocsis, 30 szénszál- 
litó. — Alkatmazást keresnek: 1 péksegéd, 
1 szakácsnő (éttermi) január 1 belépéssel, 2 
szakács, 1 cukrász, 1 szappanfőző, 1 hiva
talnok, 1 rőfös kereskedősegéd, 1 fűszer- és 
vegyesáru kereskedősegéd, 2 pénztárkísasz- 
szony, 1 kenyereslány, 1 kávéfőzőnő, 1 pin
cérlány, 5 fizetőpincér, 4 ételhordó, 1 kávé
házi felirónő, 3 szállodai szobaasszony 10000 
leu kaucióval, 3 házvezetőnő (egyik csak iz
raelita házhoz megy.) Felhivjuk b. figyelmét 
a t. közönségnek, hogy igényüket jelentsék 
be a hivatalnál bármely munkanapon d. e. 
8—12-ig, d. u. 3—5-ig, szóval, Írásban vagy 
telefonon. A közvetítés ingyenes. A munka
közvetítő főnök.

— Eljegyzés. Serestély Sándor kataszteri 
magánmérnöksegéd f. hó 24-én, karácsony 
estéjén tartotta eljegyzését Aradon Póka Nelly 
urleánnyal, Póka Zsigmond aradi nagyvállal
kozó leányával.

<a -maii.
------------------------------------------------------- i 
Ma vasárnap, jan. hó 4-én 
délután 430 és este órakor 

OégzetES győzelem. 
Óriási szenzáció! Nagy kiállitásostár
sadalmi sport- és kalandor-dráma az 

amerikai milliárdosok életéből.
Pazar kiállítás I Mesteri játék I

Főszereplő:
Glória Swanson, Amerika leg

újabb gyönyörűséges filmstarja.
Ezenkívül:

Óriások harca
Dráma Ausonióval (Il-ik Sámson.)

Kedden, vizkereszt napján

PHR0S0
Óriási filmmü 10 felvonásban. 

Szenzációs kalandor történet a balkáni 
Görögország népéletéből.

— A református leányok tea délutánja 
1925. január 4-én, vasárnap d. u. 5 órakor 
a Magyar Kaszinóban. — Műsor:

1. Prológ. Előadja Paulini Hermin.
2. A szálka. Vigjáték 1 felvonásban. Férj : 

Pogány Albert, feleség: Surányi Anci, dr. 
Kalmár nőorvos : Kádár Zoltán, gazdasszony : 
Sinka Anna.

3. Ének-szóló : Gergely Ferenc ref. lelkész.
4. Egy csésze tea. Vígjáték 1 felvonásban. 

Báró: Surányi Imre, bárónő: Nagy llus, Ca
mouflet: Török Andor, inas: Fehér József.

5. Népdalegyveleg. Énekli a vegyesker 
Makkai Dániel vezetésével.

Pontos megjelenést kérünk. Tea, sütemény, 
virsli, italokról gondoskodik a rendezőség. 
Belépődíj tetszés szerint.

— Halálozás. Lozsárdi Fekete Máté Fe
renc, a dévai liceul „Decebal“ VlII-ikos ma
gántanulója m. hó 15-én 20 éves korában 
hosszas szenvedés után meghalt. Temetése 
m. hó 17-én ment végbe nagy részvét mellett.

— Tisztelt megrendelőimnek ez utón 
is boldog újévet kivánok I H e i t e r Emil 
fényképész.

— Herberger-ügy a dévai törvényszé
ken. Érdekes per nyert befejezést m. hó 17-én 

a dévai törvényszéken, melyet a sztrigyszent- 
györgyi csángók indítottak Herberger Gyula 
kivándorlási ügynök ellen azon összegekért, 
melyeket nevezett ügynök egy Braziliában lé
tesítendő magyar kolónia és szövetkezet ré
szére előlegképen vett fel. Az ügyben a dé
vai járásbíróság már régebben döntött és kö
telezte Herberger Gyulát a felvett pénzössze
gek visszafizetésére. Az Ítéletet Herberger jogi 
képviselője megfelebbezte, mely felebbezés 
folytán a dévai törvényszékhez került, ahol 
az elsőfokú Ítéletet teljes egészében jóváhagy
ták és a csángótelepesek követeléseit Her- 
bergerrel szemben megitélték.

— A Sfatul Negustoresc rendkivüli 
közgyűlése. A Sfatul Negustoresc dévai sec- 
tiója m. hó 21-én tartotta rendkivüli közgyü-' atyánk, id. Makkay józsef elhunytán részvé- 
lését. Kohn Ferenc elnöki megnyitójában he- tűkkel fájdalmunkban osztoztak és a végső 
lyes érzékkel vázolta azon indokokat, melyek tisztességadásnál megjelentek, hálás köszö- 
a kereskedőt egyenesen kényszeritik arra, netet mondunk. A gyászoló család.

Weltzer Ede sü-

tagok figyelmébe.
Munkások Rokkant-

hogy a hitelezést a minimumra szorítsa, mi
után a kereskedők is megvonják a hitelt. 
Ezután Hirsch László olvasta fel a javaslatot, 
hogy a hitelezés a minimumra szorittassék 
és per esetén a Sfatul Negustoresc választott 
birósága legyen kikötve a felek között. A 
közgyűlés az indítványt Schumann Ernő, Reh- 
man Szigiszmund, Schaechter Béla és Dr. 
Grossman Miksa hozzászólása után névsze
rinti szavazással egyhangúlag elfogadta, meg
bízva a Sfatul Negustorescet, hogy a szüksé
ges nyomtatványokat elkészítve tagjai rendel
kezésére bocsássa. A közgyűlés második pontja 
a rosszhiszemű adósok katasterjének lefekte
tése volt. Kubinsky Viktor által tett javaslat 
szerint mindazon adósok, akik rosszhiszeműen 
tagadják meg adósságaik fizetését, vagy be 
lesznek perelve, belekerülnek egy a Sfatul bi
zalmi emberi által vezetett listába, hogy ily mó
don is kikerüljék a kereskedők azt, hogy egy- 
egy adós, miután az egyik kereskedőnél nem 
fizet, a másikhoz menve azt is megkárosítsa. 
A közgyűlés 3-ik pontjára a Kereskedő Club 
megalakítására vonatkozólag Schuster Sándor 
elnöklete alatt egy külön bizottság lett ki- 
küldve azzal, hogy az a legrövidebb időn 
belül kész javaslattal jelenjen meg a Sfatul 
választmánya előtt.

— Boldog újévet kíván vevőinek, isme
rőseinek és barátainak 
tőmester.

— Rokkantegyleti 
A Bánsági és Erdélyi 
segélyző és Nyugdijegyletének november hó 
9-én Temesváron megtartott rendkivüli kül
döttközgyűlése a tagdijakat 1925. január 1-től 
a következőkben állapította meg: 1. oszt. 
2 50, II. oszt. 3’75, III. oszt. 5, IV. oszt. 
6'25, V. oszt. 8'75, VI. oszt. 12 50 leu 
hetenként. Késedelmi kamat az I.—III. osz
tályban heti 20, a IV.—VI. osztályban 40 
báni. Beirási dij 20 leu. Bevezette a köz
gyűlés az özvegyi nyugdíj és temetkezési 
segélyt is. Özvegyi nyugdíj a férj segélyének 
50 százaléka, temetkezési segély a heti járu
lék 100-szorosa. Ezenkívül felemelte a köz
gyűlés a rokkantsegélyeket is. Felhivjuk t. 
tagtársainkat, hogy hátralékaikat rendezzék 
és igyekezzenek egyesületünknek minél több 
tagot szerezni. A 417. fiók vezetősége.

— Gőzfürdő hölgyeknek f. hó 15-én, 
csütörtökön.

— Gőz- és kádfürdő. A kádfürdő min
den csütörtök, péntek, szombaton egész nap 
és vasárnap délelőtt, a gőzfürdő uraknak 
minden szombaton délután van nyitva. Prima 
masseur és tyukszemvágó.

— Egészségügyi statisztika. Hnnyadvár- 
megye egészségügyi hivatalának értesitése sze
rint megyénkben az elmúlt november hónap
ban a következő fertőző megbetegedések for
dultak elő: Skarlát: Lupény 2 eset, Szász
város 2 eset. Diftiritisz: Lupény 1 eset, Piski 
1, Csernakeresztnr 1 eset. Kanyaró: Mező- 
livádia 4 eset. Hastífusz: Lupény 10 eset, 
Zám 1, Stretea 1, Mihalesc 1, Bóz 1 eset. 
Szamárhurut: Vulkán 5 és Boica 4 eset. 
Lépfenefertözés: Felsőcsertés és Dobra 1—1 
eset. Az egészségügyi helyzet, a hidegebb 
idő beállta miatt az októberi helyzetnél vala
mivel kedvezőtlenebb. A megbetegedések kö
zül csak az egy bózi hastifuszos eset volt 
halálos kimenetelű.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóismerősöknek, akik szeretett jó
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— Úgy helybeli, mint vidéki vevőinek 
a legkellemesebb újévet kívánja Nicolae 
Opincar mészáros-mester.

A 92-ik gy. ezred mélyen tisz
telt tisztikara ez utón is fo
gadja újév alkalmából leg
őszintébb szerencsekivánatai- 
mát. Úgyszintén a szászvá- 

@ rosi garnizon minden egyes 
H tagjának legboldogabb újévet 
fii : kivánja:

g Nicolae Opincar 
f mészáros-mester, a garnizon hus- 

szállitója.

®®®®®®®®®®®®®®

®

„MERCUR“
automobil szállító-vállalat 

Szászváros.
Az autóbusz a vasúti állomásra a 

„Central“ szállodától indul:

Arad felé menő személyvonathoz d. e. 10 órakor
n
»
»
>>
» 

Arad

Tövis
Arad
Tövis
Arad
Tövis
és az
Az autóbuszt
Ország-uton felszállás céljából meg

állíthatják.

Dij: személyenként nappal 15 leu 
„ „ éjjel 20 „

Az igazgatóság.
118 8—3

»
n
»
»
»

d. e. 11 ó. 45 p.
d. u. 5 órakor
d. n. 6 órakor 
éjjel 1 ó. 45 p. 
éjjel 2ó.lOp. 

menő gyorshoz.

»
»
»

felé

az utazni akarók az

| Eladok: meszet, faszenet és 
száraz aprított tűzifát

' s kívánatra házhoz is szállítok.
> Telefon megrendeléseket azonnal elintézek.
> Kohn Mór, Szászváros.
• 95 Telefon sz. 32. 8—15
' Megrendelések STERN MANÓ vásártéri 

z tüszerüzletében is elfogadtatnak.
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Köszönetnyilvánítás.
Családunk mindazon jóbarátainak és isme

rőseinek, kik édes jó apánk halála alkalmá
val részvétnyilvánitásukkal, a temetésen való 
megjelenésükkel fájdalmunkban való együttér
zésüknek adtak kifejezést, hálás köszönetét 
mondanak a

Fülöp testvérek.

1 segéd és 2 tanonc kerestetik 
azonnali belépésre alólirt mészáros
mesternél. A segéd az eladáshoz is 
értsen, tanoncok 14 éven felüliek le
gyenek s némi iskolázottsággal is 
rendelkezzenek. Nicolae Opincar 
mészáros, Orá§tie.

Tisztelettel értesítjük a n. é. közönséget, hogy a

Scherg Vilmos és Társa| 
brassói szövetgyár készítményeinek egyedárusitását átvettük. 
Ami az árakat és minőséget illeti, ezen áruk konkurrencia nélküliek.

Szives pártfogást kérve, maradtunk tisztelettel

DÖRNER & LEWITZKY.S
Egy jó házból való fiú tanulónak fölvétetik. 128 1—13
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Nincs a megyében napilap, 
s így a megyei vonatkozású eseménye
ket, személyi és egyéb híreket, rendele
teket s üzleti vonatkozású hirdetéseket 

csakis a megyében megjelenő újságokból 
olvashatja.

Rendelje meg a 12 év óta fennálló s a 
megye minden részébe járó

„Szászváros és Vidéke4-t
Előfizetési ára: egész évre 120, félévre 60, 
negyed évre 30 leu. Hirdetései olcsók!
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Karácsonyi és 
ujéviujclonságok!
*

Ha szépen és Ízlé
sesen óhajt ruház- 

kodni, 
akkor keresse fel

Stern Ferdinand 
divatáruházát 

Szászváros, Vásár-utca.
119 3-3
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LÖWY SÁNDOR 
petro§eni versenyáruháza karácsonyi vásári 

Hirdetménye.
A nagyérdemű vásárló közönnség szives tudomására ho- 
hogy jó üzleti hírnevemhez képest az idén is 
más években a

karácsonyi vásárra
hoztam külön hasznavehetetlen silány árukat, hanem

zom, 
mint

7 7 r r - W
c-

nem
a raktáromon levő kiváló jó minőségű első
rendű áruk árait készpénzfizetés mellett

12 "lo-kal leszállítottam.
Tekintettel arra, hogy ez egy olyan kedvezmény, amelyet 

minden vevőnek örömmel kell venni, kérem igen tisztelt vevő
imet, hogy a fenti kedvezményre való tekintettel tömeges 
vásárlásaikkal tiszteljenek meg.

Maradékok félárban.
Kiváló tisztelettel: 127 1—

Löwy Sándor Versettyáruháza petrozsény.

Nyomatott a Szászvárosi Könyvnyomda Részvénytársaság qyorssaitójan Í9í5


