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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

Vissza az íslermíszcthez! ’
lljabb időben nemcsak a romániai, de a 

külföldi sajtó is mindinkább foglalkozik az 
ember táplálkozásának érdekes kérdésével. 
A vergődő emberiségnek ez is egy olyan 
megoldásra váró problémája, mint akárme
lyik aktuális közgazdasági vagy szociális pro
bléma.

Minden vonalon látjuk, hogy az emberiség 
elégedetlen s ez az elégedetlenség érthetetlen 
kirobbanásokban jut kifejezésre.

Reformálni kell az ember egész életéti A 
világháború okozta eltolódásokat valami utón 
módon meg kell szüntetni; a háborgó em
beriséget nyugvópontra kell terelni.

Ezt a nyugvópontot keresik a politikusok, 
a szociológusok, a publicisták, ezt keresik a 
természetbúvárok, a feltalálók és általában a 
tudomány száz és ezer féle művelői.

Meg lehet azonban tényként állapítani, hogy 
az emberiség jobb sorsáért dolgozó apostolok 
a problémák megoldását majdnem mind az 
ember subjektiv világán kivül eső problémák 
megoldásában keresik és kevés azoknak a 
száma, akik magában az emberben, az em
ber subjektiv viágában keresnének gyógyító 
balzsamot a szenvedő emberiség sebeire.

Az ember legkevésbé saját énjét ismeri. 
Már a bölcs azt mondja: Ismerd meg ma
gadat, ez a bölcsesség gócpontja 1 Legkeve
sebbet mégis saját lelkivilágunkkal, saját ben
sőnkkel foglalkozunk. Azt tudjuk, hogy va
gyunk, de nem tudjuk, hogy hogy vagyunk. 
Tudjuk, hogy levegőben élünk, de nem tud
juk kellőképen értékelni a jó levegőt és an
nak hatásait az egészségre. Tudjuk, hogy 
gyomrunk van és ennünk kell csak azért, 
hogy éljünk és mi mégis élünk, hogy együnk. 
Tudjuk azt, hogy az alkohol az emberi egész
séget aláássa és mégis alkoholt fogyasztunk. 
Tudjuk azt is, hogy a cigaretta árt a szer
vezetnek és mégis cigarettázunk. Mondják, 
hirdetik a tudósok, az orvosok, hogy a hús
sal való táplálkozás különféle súlyos beteg
ségek előidézője és mi mégis hússal tömjük 
magunkat. Ha egészségesek vagyunk eszünk 
húst, isszuk az alkoholt, szivjuk a nikotint, 
hogy betegek legyünk s ha betegek vagyunk 
eltiltják az orvosok a húst, az alkoholt, a 
cigarettát, hogy meggyógyuljunk. És mi még
sem vagyunk elég okosok a két szélsőség 
között megtalálni azt az utat, amely megóv 
a betegség százféleségétől, amely életmód 
megtalálása által egy magasabb színvonalú 
testi és szellemi életet biztosíthatnánk ma
gunknak. Sőt mi a több, ha akadnak tudó
sok, apostolok, akik az emberiség jobb sor
sához vezető utat mutatnak, azokat a kon
zervativizmussal agyonmérgezett ember ki- 
gunyolja, megveti; feifuvalkodottságában le- 
kicsinyli, sőt akárhányszor „feszítsd meg“- 
gel fogadja.

A világháború úgy erkölcsi, mint társa
dalmi és közgazdasági téren kimondhatatlan

* E bicsérdista cikk megjelent a »Csíki Lapokéban. 

eltolódásokat okozott. Beleéltük magunkat 
egy olyan világba, amelyet ha egy háború 
előtti tisztultabb felfogással, nemesebb lélek
kel előre láttunk volna, talán a halált válasz
tottuk volna, hogy kitérhessünk előle.

Mélyen járó erkölcsi felfogásunk a háború 
után túlságosan felszinesen kezdett járni. 
Munkaképességönk alább szállt és erőtt vett 
rajtunk a munkanélküli élet hajszolása. Mér
tékletességünk illuzórius fogalom lett s bol
dogságunkat a mértéktelenségek világában 
keressük. A háború előtti szolid igények meg
növekedtek s felszínre hozták például a la
kásmizériákat, pedig az emberiség sok mil
liója veszett el a narctereken. Sokat eszünk 
és sokat iszunk, mert a háborúban meg
szoktuk a máról hónapra való élést és jel
szavunk jett: együnk, igyunk, ki tudja med
dig ehetünk és ihatunk 1 És a közgazdászok 

prédikálják a többtermelés világfelszabaditó 
és megváltó jelszavát akkor, mikor mindenki 
az agyontáplálkozás és többfogyasztás kóros 
állapotát nyögi és ettől szabadulni nincs elég 
ereje. Hiába termelünk többet, ha mindig 
többet és többet fogyasztunk 1 Ha felcsigá
zott igényeinkből engedni hajlandók nem 
vagyunk 1

Nagyon sok közgazdasági probléma oldó
dik meg tehát, ha a legtöbb rossznak Moloch- 
ját, annyira szeretett és dédelgetett gyomrun
kat megrendszabályozzuk.

A régiek közül Tolsztoj Leó, Wagner Ric- 
hard, Leonardo da Vinci, a ma élők közül 
Hauptmann Gerhard, a nagy német dráma
iró ; Maeterlinck Maurice belga költő, az 1921. 
évi Nobel-dij nyertese, Saw Bemard angol 
esztétikai író, Simay Imre a budapesti kép
zőművészeti főiskola szobrászati mesterisko
lájának vezetője és kormánytanácsos, Ame
rikában dr. William C. Kumler orvos stb. stb., 
valamennyien hadat üzentek a gyomornak és 
az emberiség legnagyobb szerencsétlenségéül 
a hustáplálkozást jelölték meg.

Pithagora, Platón az ókorban, Hahn, Reusse 
Kneip, Schlickeisen napjainkban, mind azt 
hirdették és hirdetik az enervált emberiség
nek, hogy vissza az őstermészethez és le a 
gyomor agyonölésével 11

Az igények lefokozásában az agyontáplál
kozás megszüntetésében kell keresnünk azon 
problémák megoldását, amelyek ma az egész 
emberiséget rabigában tartják. Hosszan lehetne 
erről értekezni, de abban a szerencsés hely
zetben leszünk, hogy ennek az eszmének egy 
sokkal hivatottabb apostotától, Bicsérdy Bélá
tól közvetelenül hallhatjuk ezeket az elmélke
déseket folyó hó 21-én. Bicsérdy Béla hosszú 
évtizedek munkájának eredményét és közvet
len tapasztalatait, megfigyeléseit fogja nekünk 
elmondani, nem azért, hogy ártson és rom
boljon, hanem azért, hogy használjon és 
építsen 1

Tehát Bicsérdy Béla a reform életmód leg
elszántabb romániai magyar apostola márc. 
21-én tavasz első napján Csikszeredába jön, 
hogy elmondjon nekünk is valamit abból, amit 

M.-vásárhely és Brassó közönségének oly nagy 
szenzációval elmondott. Megnyugtatásul azok
nak, akik exsistenciájukat látják a hirdetett 
tanok által támadva, megsúghatom, hogy ne 
féljenek és ne reszkessenek. Sajnos, az antial- 
koholizmusnak is vannak nagy apostolai és 
mégis a korcsmák napról-napra szaporodnak. 
Hiába 1 emberi gyengeség, hogy mindig azt 
szeretjük, ami tilos. Azokat illétőleg pedig, 
akik jajveszékelnek, hogy mit akar egy Bi
csérdy, hisz nem is orvos, azoknak azt va
gyok bátor mondani, hogy Stephenzon György, 
a csak pásztorfiu 17 éves korában önszor
galomból tanult meg irni és olvasni és felta
lálta a locomotivo!. Fulton Róbert mint táj
képfestő elég szerénytelen volt föltalálni a 
mérnökök helyett a gőzhajót, hát az újság
árus Edison a táviratozást, a senki és semmi 
Guttenberg János a könyvnyomtatást 11 Hát 
csak türelem nagyrabecsült diplomák, mert 
a diplomanélküli fejekben is lehet ész ...

Kovács Jenő.

A vén diákok találkozója Szászvároson.
Alig röppent ki a hir, hogy a szászvárosi 

ref. Kun-kollegium összes volt diákjai husvét 
másodnapján nagyobszabásu müsorosbált ren
deznek, máris óriási érdeklődés mutatkozik 
iránta. A Kún-kollegiumban bármily rövid 
ideig is tanult diákok, akiknek száma sok 
százra rúg, az alma mater iránt eltelt mély 
hálával és szeretettel állnak a rendező-gár
dába s az eddig megnyilvánult jelekből Ítélve 
állíthatjuk, hogy ilyen nivós, impozáns mulat
ságot, mint amilyen a vén diákok bálja lesz, 
Szászváros falai keveset láttak. A Kún-kollé- 
gium volt és ma élő öreg diákjai vallás- és 
nemzeti különbség nélkül állanak oda, hogy 
hajdani ifjúságuk hevével, ruganyosságával, 
idealizmusával műsoros-bált rendeznek s en
nek keretében pedig istápolják azt a szere
letet, azt a szellemet, amely az iskola falai 
között plántálódott sziveikbe s amely künt 
az életben is fáklyaként világította s világítja 
meg életük országutját.

Husvét másodnapján, a helybeli „Centrál“ 
szálloda összes termeiben gyűlnek össze a 
Kún-kollegium volt ifjú s ma már deresedő 
fejű diákjai, hogy kimutassák hálájukat, sze- 
retetüket a minden jóra, nemesre oktató, ta
nító iskolájuk iránt.

A jelentkezések folytán naponként gyara
podó rendező-bizottság már munkában van 
s ma már a megye hntárain kivül élő volt 
diákok százai is értesültek az eseményről. 
Mondanunk sem kell, hogy nagy lelkesedés
sel jelentkeznek a vén diákok, melyek között 
számos országos hirü, előkelő pozíciójú 
egyén van.

A fővédnökök, védnökök és a rendezőség 
felkérése, valamint a műsor összeállítása most 
folyik s elmondhatjuk, hogy egy olyan esté
ben lesz részünk, amilyben ritkán részesül
hetünk.

A meghívandók névsorát is most állítjuk 
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egybe s a nagy számban érkezők elszálláso
lásáról is gondoskodni fognak. Mondanunk 
sem kell, hogy a vén diákok nagyrésze ma
gánházaknál lesz elszállásolva, miért is már 
e helyen is kérjük azokat a családokat, kik
nek lakáskörülményei kedvezők, hogy a ren
dezőbizottságnál jelentsék, hány vendégnek 
hajlandók szállást adni.

Jövő számunkban részletesebben informál
juk a közönséget az előkészületek stádiumá
ról, most még csak annyit, hogy mindenkit, 
azokat is, akik nem voltak diákjai az iskolá
nak, szivesen látnak abban a munkában részt 
venni, amely e bál erkölcsi és anyagi sikerét 
van hivatva biztositani.

Az eddig megnyilvánult érdeklődés és áldo
zatkészség már eddig is fényes sikerekkel ke
csegtet.

Mi, vén diákok pedig teljesitsük kötelessé
günket 1

ifj. Ssántó Károly.

A Szászííroson átmenő aut($K 
miért száguldanak utcáink lüghirtBlBnebb 
kanyarulatainál is oly VBSZBtt gyorsa
sággal 71 ¡1 városi tanács és az állam
rendőrség figyBlmébBl Jelzőtáblákat ké
rünk a város hét végére és a veszélyes 
kanyarulatok elé I

Többször tettük már szóvá, hogy a váro
son áthaladó autók meg nem engedett se- 
beségggel haladnak még olyan hirtelen ka
nyarulatoknál is, mint például a Vlad-féle pa
tika, illetve a ref. Kún-kollégium régi épülete 
előtt van. Minden városban jelzőtáblák van
nak, amelyek a soffőrök által ismert jelekkel 
jelzik az ut elhajlásait, keresztezéseit s ame
lyeken a megengedett gyorsaság is fel van 
tüntetve s ott, ahol kell, az ut-irány is. Szász
városon az idegen gépkocsi-vezető rendsze
rint Vnlcu János palotája előtt veszi észre, 
hogy zsák-utcába szaladt, mert a kollégium 
falán az útirány nincs jelezve. Milyen köny- 
nyen történhetik szerencsétlenség, ha például 
egy Déva felől érkező autó nagy sebesség
gel vágtat el a „Korona“ vendéglő előtt, ami
kor pl. a Korona udvaráról kiforduló kocsi a 
vasúti-állomás felé akarván menni, a Vásár
utcába hajt, mert nem látván a közelgő au
tót, az autóba beleszaladhat. Tisztán a vélet
lennek köszönhető, hogy Szászvároson a szo
kásos jelzőtáblák hiányában eddig még baj 
nem történt. A fentirt hatóságok figyelmét 
felhivjuk erre s követeljük, hogy akkor, mi
kor minden áthaladó autó után 10 leu vá
mot szed, ne fösvénykedjék a jelzőtáblák fel
állításának költségeivel.

Egy baleset esetén a város ellen e hiány 
miatt sikerrel lehetne kártéritési pört indítani, 
de ettől eltekintve, a városi polgárok és az 
autó-utasok testi épsége is megéri azt a né
hány leunyi kiadást azokra a jelzőtáblákra, 
amelyek felállítására — s ez itt a furcsa — 
az automobilok közlekedésére vonatkozó szen
tesitett törvény is kötelezi a várost.

Lapunk felelős szerkesztője számos olyan 
idegen soffőrrel beszélt, aki panaszolta, hogy 
városunkban könnyen baleset érhette volna, 
mert tájékozatlanságában a jelzőtáblák hiánya 
miatt a várost átszelő országút kanyarulatai
nál, utca-kereszteződéseinél nem lassította 
meg gépét. Jó lesz e mulasztást pótolni, a 
mig nagyobb baj nem lesz belőle.

Sport.
A 92. gy. e. és CSŐ. f. hó 8-án tartotta 

második football-mérkőzését a ref. Kún-kol- 

légium kertjében. A szép számmal megjelent 
közönség meleg érdeklődéssel nézte végig a 
játékot.

D. u. 3 órakor Bichiceanu főhadnagy síp
jelére kezdetét vette a mérkőzés. Már az első 
perctől kezdve a játék heves tempóba vonult. 
A védelem mind két részről nagyon jó volt. 
Bizonyítja ezt az, hogy az első félidő ered
ménye két korner volt. Első félidő huszadik 
percében Szőllősy kapitány vette át a bírás
kodást. A játék középen folyt le. Volt egy 
pár lefutás mindkét részről eredménytelenül. 
Tíz perc szünet következett, mely alatt a 92. 
gy. e. zenekara szórakoztatta a közönséget. 
Három óra 55 perckor újra kezdetét vette a 
játék, melynek 12-ik percében a 92. gy. e. 
gólt rúgott. De azért a CSŐ. nem vesztette 
el játék-kedvét és heves tempóval folytatta 
a játékot, mely a második félidő 15-ik per
cében gólt ért el. A játék tovább folyt, mely
ben a CSŐ. a szokottnál jobban megállta a 
helyét. Második félidő 25-ik percében általá
nos meglepetés közepett berúgta a második 
gólt a katonáknak. A katonák ezután offsidra 
játszottak és minden erejükkel azon voltak, 
hogy a játékot az ők javukra döntsék. 38-ik 
percben sikerült egy offsidgólt berúgni. A 
játék tovább folyt, amidőn a biró pártosko
dásával korner beadásból a 43-ik percben 
vigaszgólt fejelte be. Hátramaradt idő ered
ményt nem hozott. Az eredmény 3:2 (0:0) 

Egy sportbarát.*
— A Szászvárosi sportegylet a Zevojban, 

a két víz közötti nagy téren sporttelepet lé
tesít. A városi tanács ezt az eddig kihaszná
latlanul álló nagy térséget szivesen bocsátotta 
az egylet rendelkezésére, mindaddig, amig 
valamelyes fontosabb körülmény miatt nem 
lesz kénytelen e jogot megvonni.

Kedves San-Toy,
ákom, bákom,

Rosszul kezdődik, azt látom. 
Most, hogy könyveimet zárom, 
Valahogyan úgy csinálom, 
Hogy kétszer kettő az — három. 
Borsódzik a hátam tőle 
Jaj, csak ne kerüljek csődbe. 
Más az, ha jómódú lennék, 
Hát szivesen tönkre mennék. 
De igy szürke krónikásnak 
Hej! utána kell, hogy lássak, 
Hogy jókedve legyen másnak. 
S mig igy elpanaszlom sirva, 
Legyűr, letör a passzíva. 
Üstökűmet meg-meg rázom 
S érzem, hogy egy kicsit fázom. 
Tréfa ide, tréfa oda, 
Az embernek vacog foga, 
Táncol, noha nincsen kedve, 
Dudál, gőzől epe-kedve, 
Vajha jól föl melegedne.
S újból cseng az unott nóta: 
Bár csak egy kis szenünk volna. 
Az ám volna, de hát nincsen, 
Ezért fából a kilincsem, 
Madzag rajta a húzója, 
Ez az én sorsom rugója. 
Hej! pedig de sokan vannak, 
Kik meleg lakásban laknak, 
Semmi gondjuk, kutya bajuk, 
Meg nem őszül korán hajuk. 
Házigazda nem zaklatja, 
Tragédia meg nem hatja. 
Az adótól nem fáj fejük, 
Reggelire ott a tejük. 
És igy tovább, mondom szóval 
Jóba kék lenni a — jóval.

Vékony Nád.

NAPI HÍREK.
— Jókai-iinnepély. Jókai Mórnak, a leg

népszerűbb és legolvasottabb magyar regény
írónak, a magyar géniusz büszkeségének szü
letése 100 éves fordulóját a szászvárosi ma
gyar társadalom is méltó formában fogja meg
ünnepelni. Az ünnepélyt a Magyar Kaszinó 
választmányának kulturbizottsága rendezi a 
társadalom vezető egyéniségeinek a bevoná
sával. A Jókai-ünnep március hó 28 ikán 
szombaton este 8 órai kezdettel lesz a Ma
gyar Kaszinó nagytermében. Az ünnepi be
szédet dr. Nagy Sándor, ref. Kún-kollegiumi 
igazgató tartja. A részletes programot a jövő 
számban közöljük. Az ünnepre már előre fel
hivjuk a közönség figyelmét.

— Kosztolánszky Istvánt a temesvári 
„Arany János Társaság“ tiszteletbeli tag
jának választotta. Kosztolánszky Istvánt, 
lapunk illusztris munkatársát, az irodalom te
rén kifejtett buzgó munkálkodásáért illő és 
megérdemelt elismerés érte. A temesvári 
„Arany János Társaság“ ugyanis február 28-án 
megtartott közgyűlésén tiszteletbeli tagjának 
választotta. Az országszerte ismert nevű poéta 
irodalmi munkásságát igy külön elismerésben 
is részesítették, bár már eddig is a temes
vári „Arany János Társaság“ és az „Erdélyi 
Irodalmi Társaság“ felolvasó ülésein többször 
mint vendég szerepelt verseivel. Kosztolánszky 
István már 34 éve munkálkodik a magyar 
irodatom terén s versei az olvasó közönség 
szeretetét és elismerését érdemelték ki. Ver
sei, kis lapunkat is beleértve, szinte vala
mennyi erdélyi napi- és hetilapban megjelen
tek, sőt a budapesti és annak idején a bécsi 
irodalmi lapok is közölték alkotásait. Kitün
tetése alkalmából mi is melegen gratulálunk 
az öreg poétának, aki az összeomlás után 
egyike volt azoknak, akik a munka újból 
való felvételét életfeltételnek tartották s asze
rint is cselekedtek.

— Gyarmati Ferenc a Román Nép
rajzi Társaság tagja. Gyarmati Ferencet, 
a „Hunyadvármegye“ laptársunk érdemes fe
lelősszerkesztőjét a Román Néprajzi Társaság 
(Societatea Etnografica Română) mult évi de
cember 4-én tartott ülésen rendes tagjának 
választotta.

— II. Szt. Antal-estély. A második Szt. 
Antal-estély, melyet Erőss Sándorné és özv. 
Simay Viktorné rendeztek f. hó 10-én folyt 
le. A kaszinó nagyterme zsúfolásig megtelt, 
úgy, hogy a későn érkeztek kénytelenek vol
tak visszatérni. A műsor minden egyes pontja 
megválasztásban és beállításban egyaránt hoz
záértésről, Ízlésről tanúskodott. Zirnstein Adél 
k. a. Endrődi: „Ima“ cimü költeményét sza
valta mély érzéssel, igen szép előadásban. 
Lienerth Mihályné úrnő éneke, melyet Mak- 
kay Manci k. a. kisért zongorán és Pista 
Vilmos ur hegedűszólója minden dicséretet 
megérdemlő produkciók voltak. Nagyon ked
ves és szép volt a magyar lányok csoportja 
Tompa: „Árvalányhaj“ c. fonójában Rörich 

Malvin és Zágoni Piroska k. a. szavalata 
mellett. P. Szakács Előd zárdafőnök közvet
len beszéde is megérdemelt hatást váltott ki. 

|De mindezeknél megkapóbb volt „Az ezüst- 
! fátyol“ c. melodráma, melyet Kinnich Gerda 
k. a. művészi zongorajátéka mellett Balogh 
Zoltán ur adott elő annyi érzéssel, oly meg- 
kapón, mit csak hivatásos szavalómüvészek- 
nél volt alkalmunk tapasztalni. A színpad 
elrendezéséről azt állapítjuk meg, hogy ehez 
hasonló hangulatot keltő, gyönyörű beállítást 
városunkban alig-alig láttuuk.
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— Ezüst- és aranylakodalom. Mint múlt 
heti számunkban közöltük, lélekemelő és fényes 
családi ünnepet ült e hó 10-én Löbl Adolf 
őrváraljai birtokos, háztulajdonos és neje szül. 
Junger Netti, házasságuk 25-ik évfordulója 
volt e napon s ugyanekkor, ugyancsak Löbl- 
éknél tartotta sógora, Kohn József és neje 
szül. Löbl Eszti az ezüst lakodalmát. E két 
ezüst évfordulót pedig koronázta Löbl apó
sának, Junger Ábrahámnak és neje szül. Lá
zár Saroltának aranylakodalma. E ritka csa
ládi ünnepélyen a több mint száz rokonon 
kivül a családnak számos tisztelője vett részt. 
Ott láttuk Csergit és Crisan dévai inspekto
rokat, Vulcu állomásfőnököt, Reisz fütőházi 
főnököt, Niculescu secretárt stb. stb. A va
csora alatt több felköszöntő hangzott el. El
sőnek az ünnepelt Löbl Adolfnak öccse, az Lá
nyi Izsó, aradi nyomdatulajdonos szólalt fel, 
ki mint a családhoz legközelebb álló, meg
ható, meleg szavakban vázolta a család múlt
ját, amely egykor „vándor bottal a kezében" 
jöttek ide s ma — munkásságuk révén — 
egész Hunyadvármegye tiszteletét vívta ki. 
Utána hü kollégája Nussbaum, majd Kiéin 
Henrik hátszegi bankigazgató köszöntötték 
tel a jubilálókat. Utóbbi rendkívül szelleme
sen és ötletesen vonultatta fel nemcsak a ro
konság számtalan hozzátartozóját, de még a 
jelenlevő idegenekről is tudott egy-egy sike
rült humoros jellemzést pillanat alatt kivágni. 
Konstatáljuk, hogy Kiéin Henrik nemcsak ki
váló bankember, de ötletes és szellemes szó
nok is. Beszédével több mint egy félórán át 
állandó derűben és vig hangulatban tartotta 
a jelenvolt vendégsereget. Közkívánatra Vé
kony Nácit, lapunk munkatársát is szólásra 
kényszeritették, ki mint rimfaragó, természe
tesen rimekben köszöntötte fel az ünnepei
teket. A számos toasztot az ünnepelt Löbl 
Adolf meghatott szavakban köszönte meg. 
Vacsora után táncra perdült az ifjúság, de 
még az „öregek" is és folyt a tánc fesztele
nül kivilágos kiviradtig.

— Dr. Makkay Sándor Szászvároson. 
Örömmel jelentjük, hogy dr. Makkay Sándor 
ref. püspökhelyettes, a kitűnő egyházi szónok 
és előadó, kinek a március elsejére jelzett 
vallásos-estélyi előadása hirtelen támadt el
foglaltsága miatt elmaradt, március hó 22-én 
szerencsélteti városunkat s a ref. vallásos
estélyen előadást fog tartani. A vallásos-es
tély programmját jövő számunkban fogjuk 
közölni, de a közönség figyelmét már előre 
felhívjuk reá.

— A III. Szent Antal-estély műsora. 
1. Énekel: Ferenczy Emmi k. a., harmoniu- 
mon kiséri Makkay Manci k. a. 2. Beszél: 
P. Szakács Előd lelkész ur. 3. Szaval: Be- 
regszászy Lajos ur. 4. Duó concertant: Cerbes 
József és Vig Imre. 5. Felolvas: Faragó Endre 
egyházgondnok ur. 6. szaval: Borza Lászlóné 
úrnő. 7. Duettben énekel: Ferenczy Emmi 
és Bús Berta k. a. Rendezők: Antos Irma 
és Székely Róza urhölgyek.

— A dévai ipartestület f. hó 15 én d. 
u. 3 órakor tartja évi rendes közgyűlését. Ha 
a tagok határozatképes számban meg nem 
jelennek, f. hó 22-én d. u. 3 órakor lesz 
megtartva. Tárgysorozat: Elnöki megnyitó, 
titkári jelentés, zárszámadás bemutatás, veze
tőség felmentése. Elöljáróság elnökének és 
tagjainak megválasztása, 1925. évi költség
vetés bemutatása. Az ipartestület 40 éves ju
bileumának megünneplésére vonatkozó elő
terjesztés. Indítványok, melyek a közgyűlést 
megelőzőleg 3 nappal beadandók. Minden 
tag minden tárgysorozathoz csak egyszer 
szólhat hozzá, az indítványozó zárószó jogá
val élhet.

ERZSÉBET MOZI
a „TRANSSYLVANIA“-ban.

Most jelent meg! Most jelent meg!
Ma vasárnap, március 15-én 
délután 422 és este 8!2 órakor

MLA. MAY
legújabb szenzációs filmjei

bárónő szerelmes levelei.
E gyönyörű szerelmi dráma izgalmas, 
érdekes meséje, fényes kiáiiitása felül
múlja a híres „Szerelem tragédiája“ 
filmet is. Rendezte JOE MAY, játszák 
a legelsőrangu színészek. Ezenkivül: 

a KitiinS Kísérő műsor.
— A budapesti árumintavásárra vám

mentesen lehet ki- és beszállítani az 
árumintákat. A magyar kormánynak a ro
mán kormánnyal kötött megállapodása értel
mében Románia területéről a budapesti min
tavásárra vámmentesen szállíthatók ki és hoz
hatók vissza az áruminták. A román kormány, 
hogy a mintavásárra való utazást megköny- 
nyitse, utasította az utlevél-kiállitó hatósá
gokat, hogy az útleveleket 24 órán belül ál
lítsák ki.

— Meghívó. A „Szászvárosi Ipartestűlet" 
f. év március 22-én d, u. 3 órakor a városi 
tanácsgyülési helységben rendes évi közgyű
lést tart, melyre a testületi tagok meghivatnak. 
Azon esetben, ha ezen határidőre a tagok 
határozatképes számban meg nem jelenné
nek, a második határidő f. év március hó 
29-ik napjára d. u. 3 órára ugyancsak a fent 
említett helyiségbe, tekintet nélkül a jelenlevő 
tagok számára, tűzetik ki. A tagok értesittet- 
nek, hogy gazdálkodási szempontból a zár
számadások nyomtatva nem lettek ugyan, de 
azok folyó év február hó 20-tól március 31-ig 
a testületi irodában közszemlére ki vannak 
téve, ahol ez idő alatt délután 3—6 óra kö
zött megtekinthetők és észrevételezhetők.

— Nem váltják be a hadikölcsönköt- 
vényeket. Az „Ellenzék" Írja: Lugosi tudó
sitónk jelenti: Tudvalevő dolog, hogy egy 
kormányrendelet folytán három évvel ezelőtt 
Erdély és a csatolt területek lakosságától a 
hadikölcsön-kötvényeket a beváltás reményé
vel lepecsételés végett beszedték a pénzügy
igazgatóságok. A tegnapi nap folyamán a 
pénzügyminisztériumból a lugosi pénzügy
igazgatósághoz egy óriási szállítmány érke
zett, amely a három évvel ezelőtt a vármegye 
területéről összeszedett hadikölcsön-kötvénye
ket tartalmazta. A szállítmány kíséretében egy 
pénzügyminiszteri leirat is érkezett a pénz
ügyigazgatósághoz, mely szerint a lebélyeg
zett hadikölcsön-kötvények az azok beszolgál
tatása alkalmával a kötvénytulajdonosoknak 
adott nyugta ellenében a felek részére visz- 
szaadandók, minthogy a békeszerződés az 
utódállamokat csupán a hadikölcsön-kötvé
nyek lebélyegzésére kötelezte. A beváltásról 
tehát sző sincs.

— Jó házi-koszt jutányosán kapható Szász
város, Hegy-utca 6. szám alatt.

— A városi villamos-mü uj mérnöke. 
A városi tanács a Szőllősy János lemondása 
folytán megüresedett városi villamosmü ve
zetőjévé Drotleff Frigyes mittweidai techni
kumot végzett villamos mérnököt választotta 
meg.

— Hat egyház szabad vallásgyakor
latát tiltották el Romániában. A buka
resti „Hivatalos Közlöny" febr. 12-iki száma 
közli Lepadatu román vallásügyi miniszter 
rendeletét, mely teljesen eltiltja hat egyház
nak további működését, „minthogy az álta
luk hirdetett tanok természete az állam tör
vényeit és intézményeit érintik, üzelmeik ál
tal a közrendet sértik." A betiltott egyházak 
a következők: nazarénusok, nemzetközi bib
liatanulók vagy millenisták, adventista reformi
sták, szeparatisták, pentikosztalisták és inno- 
centisták. A második szakasz megengedi a 
baptisták és adventisták vallásgyakortatát, de 
csak megszoritással. Mind a hat betiltott, 
mind a két engedélyezett egyház Amerikában 
törvényesen működő szabad egyház.

— A városi erdőőrök ezentúl a mellü
kön viselendő, fémből való jelvényt kapnak, 
amely hivatásukat már messziről láthatóvá 
teszi s az idegenek előtt is hatósági mivol
tukat könnyen igazolja.

— Hetenkint egy kenyérfélén napot 
rendelnek el. Egy legutóbbi minisztertanács 
megállapította az uj gabonarezsimet, amely
nek intézkedései egyenesen megdöbbentőek. 
Az uj megállapítás a rozsot és az árpát első
rendű közszükségleti cikknek deklarálja, ame
lyeknek exportálását betiltja. A miniszterta
nács a rozs belföldi árát 85000 leuban álla
pítja meg vaggononkint. A városi tanácsok 
fel vannak hatalmazva arra, hogy az egysé
ges lisztet rozzsal, árpával, burgonyával és 
kukoricával keverje. Az ilyen lisztből sütött 
kenyerek gyártását és eladását külön rende
let fogja szabályozni. A minisztertanács ezen
kivül felhatalmazta az elöljáróságokat arra 
is, hogy szükség esetén hetenkint egy kenyér
félén napot rendeljenek el, amely napokon 
kenyeret sem sütni, sem eladni nem szabad. 
Ezeken a napokon a lakosság csupán kuko
ricalisztből készült kenyeret fogyaszthat.

— Érdekes számok. Az alkohol fogyasz
tás terén megdöbbentő adatokat közöl egy 
bukaresti lap. Azt Írja többek.között, hogy 
Romániában évente 260 millió liter (klgr.) 
szeszt fogyasztanak el, tehát többet, mint 
Amerika, amelyiknek pedig 120 millió lakosa 
van, tehát szinte tizszer több, mint Romá
niának. Van ebben az országban — mondja 
tovább a lap — 18.000 templom, 24.000 
iskola és 520.000 korcsma. Ilyen elrémitő 
adatok mellett a kormány nem tehetne egye
bet, mint hogy adóforrásai megapasztásával 
a népegészség érdekében kezdjen erős pro
pagandát.

— „A zsidóság.“ Ily cimen egy érdekes 
elmefnttatást bocsátott közre dr. Leitner Mi
hály dévai ügyvéd, mely sorozatosan előbb 
már a „Magyar kisebbségiben látott nap
világot. A kis füzet a ma különösen aktuális 
zsidóság problémájával foglalkozik, eredeti 
látószögből világítva meg a zsidóság lénye
gét és hivatását, az antijudeizmus okait és a 
magyar zsidóság karakteristikonját, a magyar 
fajjal való asszimilációs kapcsolatában. A fel
vetett kérdésekhez a szerző világos, mindenki 
által hozzáférhető nyelven, alapossággal és 
tárgyának biztos kezelésével szól hozzá. A 
kis füzet mindenesetre szélesebb érdeklődésre 
tarthat számot, melyre mi is felhivjuk olva
sóközönségünk figyelmét. Ára 30 leu, kapható 

Hirsch Adolf könyv- és papirüzletében Déván.
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— A városi vámok szedésének bérbe
adására újabb árverés lesz, mivel vár
megyénk prefektusa a beadott fellebbezések 
folytán a lapunkban is leközölt vám-árlejtési 
eredményt megsemmisítette. A vám-szedések 
bérbeadására vonatkozó tudnivalókat, valamint 
az ujabbi árlejtés idejét a városi tanács an
nak idején publikálni fogja.

— Gőzfürdő hölgyeknek f. hó 19 ikén, 

csütörtökön.
— Gőz- és kádfürdő. A kádfürdő min

den csütörtök, péntek, szombaton egész nap 

és vasárnap délelőtt, a gőzfürdő uraknak 

minden szombaton délután van nyitva. Príma 

masseur és tyukszemvágó.

bevételt 
ez nem

megtar-

— Mikor kell az adókat fizetni. A most 
folyó adókivetésekkel kapcsolatban szükséges
nek látjuk felemlíteni, hogy a kivetett adók 
a felebbezésre való tekintet nélkül behajtha
tok, azonban csak negyedévi részletekben 
esedékesen. A hátralékos adóösszeg után a 
kincstár 9 százalékos késedelmi kamatot számit.

— A városi tisztviselők harminc szá
zalékos fizetésemelése. A belügyminiszteri 
rendelet értelmében Szászváros nyugdíjjogo
sult tisztviselői is ez év januártól kezdve har
minc százalékos fizetésemelést kapnak, ami 
átlagban havi 300—400 leu többlet 
jelent a tisztviselőkre nézve. Bizony 
sok.

— Helyreigazitás. A m. hóban
tott kath. leányklub müsoros-estélyéről szóló 
referádánkban névcsere történt, t. i. az ott 
lefolyt szépségversenyen az asszonyok közül 
Bekö Aronné úrnő nyerte el a második dijat.

— Inspekciót e héten (1925. márc. 16 
reggel 6 órától március 23 reggel 6 óráig) a 
Vlad-féle gyógyszertár tart. Éjjeli harang mű
ködik.

— Reperálni fogják a kolera s egyéb 
bacillusok fészkét. A Hegy-utcából a járás
bíróság épülete mellett elvonuló bűzös csa
tornát e nyáron reperálni fogják, miáltal — 
talán — jobb lefolyást fog kapni. Egy kutat 
kellene a csatorna felső része mellé épiteni, 
melynek felesleges vize a csatornába folyva, 
azt állandóan mosná s a beléje dobott rot
hadó, bűzt terjesztő hulladékokat gyorsan jut
tatná a patak medrébe. Itt jegyezzük meg, 
hogy vannak emberek, akik a városon átfolyó 
s minden utcai csatornának szennyét magába 
nyelő patak vizét isszák s avval főznek. Jó 
étvágyat 1
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elvállalja bármi
nemű nyomtatvá
nyok, részvények, 
művek, folyóira
tok, stb. legmo
dernebb stilszerü 
előállitását, ennek

•k* bővelkedik a leg-------------------- lég 
nagyobb válasz
tékban irodai, is
kolaikellékekben, 
folyóiratok, vala
mint az irodalom 
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stb. a legjutányo- 
sabb árak mellett
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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 konkurencia nélküliek. 

Szives pártfogást kérve, maradtunk tisztelettel

DOBNER & LEWITZKY
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Nincs a megyében napilap, 
s igy a megyei vonatkozású eseménye
ket, személyi és egyéb hireket, rendele
teket s üzleti vonatkozású hirdetéseket

csakis a megyében megjelenő újságokból
olvashatja.

Rendelje meg a 13 év óta fennálló s a 
megye minden részébe járó

„Szászváros és Vidéke“-t
Előfizetési ára: egész évre 120, félévre 60, 
negyed évre 30 leu. Hirdetései olcsóki

LÖWY SÁNDOR
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Il versenyáruháza Petro§eni-ben
-------------
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Hirdetmény.
Nagyérdemű vevőimet van szerencsém értesíteni, hogy 

úri szabóságomban elsőrendű szabászom vezetése és 
válogatott jó munkásaim által felelősség mellett készítek:

öltönyöket, jaqueteket, 
frackot, smokingot, raglánt, 

télikabátokat, uniformisokat stb.

Kívánságra szabászomat bárhová gyönyörű kolektióval leküldöm.

Óriási raktár belföldi és valódi angol
szövetekben.

Sürgős esetekben ruhák 24 óra alatt készülnek el.

Kiváló tisztelettel: i27 11—,

Lőwy Sándor Versenyárttháza Petrozsíny.
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