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A lap szellemi részét Illető közlemények a szerkesztöségbez 
a pénzkilldemények és hirdetések a kiadóhivatalhoz küldendők 

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

Figyelmeztetés a kereskedőkhöz 
és iparosokhoz!

A Monitorul Oficial 1913. évi április 15-iki 
számában közzétett ujoncozási törvény 5. és 
6. szakaszai és a M. 0. 1913. évi november 
30-án 591. számában közzétett ujoncozási 
szabályzat 11. és 12. szakaszai szerint senki 
sem vehető fel 21—46 éves életkorban ál
lami, megyei, községi vagy más közhivatali 
szolgálatban, valamint társaságok, munkaadók 
és bármely más magánosok sem alkalmazhat
nak szolgálatra olyanokat, akik nem igazol
ják, hogy eleget tettek az ujoncozási törvény
nek. Hasonlóképen a polgári hivatalok és 
ipari üzemek mozgósítására vonatkozó szabály
zat 28. szakasza előirja, hogy a kölönböző 
ipari vállalatok kötelesek bármely munkás, 
vagy tisztviselő alkalmazásától vagy félfoga
dásától számitott 48 óra alatt a községekben 
csendőrséggel, városokban a kerületi rendőri 
hivatallal közölni az illető katonai viszonyát. 
Ezen rendelkezés nem teljesitése a büntető 
törvény 385. szakaszában vagy más törvények
ben is, az eset súlyossága szerin a vállala
tok—igazgatójának vagy tulajdonosának meg
büntetését vonja maga után. Az egyén kato
nai kötelezettségével rendben lévőnek tekin
tetik akkor, ha megvan a szabadságolási 
könyve, tartalékos vagy népfölkelő, vagy bár
mely más felmentő irata, a hadkiegészítő 
parancsnokság vagy láttamozási alközpont 
utolsó évi láttamozása.

Nemzetközi árumintavásár Budapesten.
Az „Ellenzék“ irja: Amint már többször 

megírtuk, április hó 18—27 között rendezik 
Budapesten az első nemzetközi árumintavá
sárt. Az első Ízben nemzetközi jelleggel ren
dezett vásár iránt az egész külföldön oly nagy 
érdeklődés nyilvánult meg, hogy a vásárnak 
az egész Városligetre kiterjedő többszörösen 
megnagyobbitott kiállítási területe már egé
szen megtelt bel- és külföldi kiállítókkal.

Nagy érdekessége a vásárnak a külön pa
vilonban elhelyezett rádió-kiáilitás. A vásár 
rendezősége nemcsak arról gondoskodik, hogy 
a vásárra utazók a legnagyobb kedvezménye
ket vehessék igénybe úgy az utazásnál, mint 
a vizűm utólagos beszerzésénél, hanem arról 
is, hogy a fővárosba érkező vásárlátogatókat 
oly látványosságok és szórakozások várják, 
amelyek valósággal ünneppé fogják avatni és 
hosszú időre emlékezetessé tenni az Első Bu
dapesti Nemzetközi Vásár hetét. Ünnepi elő
adásokat fognak tartani az összes állami és 
magánszínházak ; lóversenyek, regatta és nem
zetközi labdarugó, galamblövő, tennisz, golf, 
atlétikai és egyéb érdekes sport-események 
fogják szórakoztatni a látógatókat, akiknek 
elszállásolásáról szintén a legnagyobb körül
tekintéssel történt gondoskodás. Az elszállá
solást Budapest Székesfőváros Idegenforgalmi 
Hivatala intézi. Erre a célra igen nagyszámú 
szállodai szobát és magánlakást foglaltak le, 
úgy, hogy mindenkinek kívánsága szerint való 
elszállásolása biztositva van. Lakást biztosí
tani előzetesen is lehet a vásárigazolvány le-

fejthető és már megcímzett szelvényének be
küldése utján, azonkívül április 17-től kezdve 
az összes pályaudvarokon és hajóállomásokon 
szálláselosztó kirendeltségek fognak működni, 
ahol a vásárlátogatók a megérkezésükkor azon
nal kívánságuknak megfelelő lakást fognak 
kapni. A vásárigazolványok már megérkeztek 
és beszerezhetők a Kereskedelmi és Iparka
maráknál.

•
A dévai Ipar és Kereskedelmi Kamara a 

következő sorok közlésére kért fel: A buda
pesti nemzetközi yásár látogatói a menetdij 
és vizumkedvezményt csak az esetben kapják 
meg, ha vásári igazolványuk van. Egy iga
zolvány dija 150 leu. Kapható a Dévai Ipar
kamaránál.

Dr. Makkay Sándor Szászvároson.
A napilapok hirei között gyakran találko

zunk a református püspökhelyettes nevével. 
Szerteszét Erdély városaiban, ahol csak meg
jelennek a komoly irodalom apostolai misz- 
sziói munkájuk végzésére, csaknem mindig 
ott van közöttük Makkay is és mély szelle
méből, e gazdag kincstárból bő kézzel osz
togat drága értékeket hallgatóinak. Aki köny
veit, Írásait olvassa, — melyeknek csak cí
meik felsorolása két nyomatott oldalt tesz ki 
legutóbb megjelent müvében — az előtt még 
jobban feltárul lelke gazdagsága, s sokoldalú 
képességeinek lépten-nyomon újabb és újabb 
vonásait ismeri meg az olvasó. Itt mélyen- 
járó filozófus, aki nehezen elérhető eszmék
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kat mond és tömören jellemez.

A mondottak megvilágitásául álljon itt a 
következő idézet, melyben Jókait mint embert 
állitja elénk:

Jókai mint ember is igen megnyerő egyé
niség volt. Nyájas, szelíd, előzékeny minden
kivel szemben. Az életet a maga igazi való
ságában nem ismerte s az emberek között is 
a maga ideális ábrándvilágában élt. A szó 
legnemesebb értelmében vett müvészlélek, ki 
az élet anyagi oldalával, pénzzel, ranggal nem 
törődött s ideáljainak élt. Művészi eszmé
nyeit életébe is átvitte. Tehetsége, jelleme, 
törekvése szerint iró volt; Írói működése éle
tének fő tárgya és tartalma. De emellett a 
köz- és társadalmi életben is kiváló szerepet 
játszott. Előkelő magyar ur volt minden izé
ben, kinek hiányzott ugyan a társadalmi rangja, 
de aki munkásságával a legnagyobbat: az 
iró fejedelem tekintélyét vívta ki magának.“

A könyv hét fejezetre oszlik: Az elsőben 
röviden, de tömören az iró életrajzát kapjuk. 
A másodikban „Költői világa“ cim alatt kép
zeletéről és annak sajátságairól, költészetének 
forrásairól és annak kifejlődéséről szól. To
vábbá romantikája, realizmusa, népies és nép
meséi vonásai, magyaros, keleti, korfestő és 
történeti szinei és müveinek valószerüségeiről 
kapunk világos képeket. A harmadik fejezet
ben hőseiről beszél, akiket három csoportba

oszt. Az osztályozás szempontja az, hogy mi
lyennek óhajtja Jókai az embert, milyennek 
nem óhajtja és végül milyen a maga valósá
gában az ember. Az első csoportba tartoznak 
az események, amelyek felé az emberiségnek 
törekedni kell. A másodikba az eseményi ala
kok ellentétei, mint az esemény fogadásai. 
A harmadikba tartoznak az eszményítés vagy 
torzítás nélkül, valószerüséggel ábrázolt alak
jai: az ember a maga valóságában. Mig az 
előbbi kettőt inkább főhőseiben, az utóbbit 
tulnyomólag mellékszemélyeiben festette. A 
negyedik fejezetnek „Meséi* a cime. Hogyan 
fogamzik meg egy-egy regénye? Eszméi és 
témái; korfestő, történeti, életfestő és szerelmi 
történetei; meséinek mozgató elemei, sze
mélyes és személytelen motívumok; mese
gazdagító elemei; párhuzamos epizódtörténe
tei ; ellentétek, meglepetések; szerkesztőmü- 
vészete. Ezen kérdésekre felelve, kimerítő ké
pet rajzol Jókai „meséi“-ről. Az ötödikben 
„elbeszélő és stilmüvészetét“ elemzi és vilá
gítja meg, fölfejtvén mindazon kellékeit és 

elemeit ezen művészetnek, melyek által Jókai 
nemcsak a magyar szépprózának, hanem a 
világirodalomnak is egyik legkiválóbb elbe
szélője. A hatodik fejezetben „Irodalmi re
mekei“ cim alatt az iró sokoldalúságáról, jel
lemző müformáiról, költeményei, színmüvei 
és egy pár regény és novella remekéről szól. 
A hetedikben magyar nemzeti és világirodalmi

JÓKAI.*
Irta: Dr. Nagy Sándor.

A százéves Jókainak hódol könyvével a 
szerző: dr. Nagy Sándor, a Kún-kollegium 
igazgatója. Nem hangos ez a hódolat, de an
nál bensőségesebb és értékesebb. Nem akar 
minden áron újat mondani, de az eddig tu
dottakat rendszeresen, világosan és eredeti 
módon foglalja össze. Stílusa tömör, kifejező, 
jellemző, szabatos és magyaros. Mondatai rö
videk és kijelentésszerüek. Nem elfedik, de 
fölfedik, kinyilatkoztatják az értelmet. Bár a 
könyvnek nagyobb része jellemzés, méltatás; 
megértése mégsem okoz nehézséget, sőt él
vezettel olvashatja a müveit közönség, mely
nek részére készült. Közvetlen, egyszerű, jel
lemző előadása és kifejező, tiszta magyar 
nyelve legnagyobb érdeme és igazi értéke a 
könyvnek. Jól esik ez egyszerű, többnyire ki
jelentő-mondatos stílust olvasni. Nincs ebb- 
ban közbevetés, másod-, harmad-, sőt ne
gyedrendű mellékmondat; nem találni benne 
egyetlen körmondatot. A stilusán érzem, hogy 
az Írónak a gondolatai rendben vannak és 
szabályosan, nyugodtan, izzadás nélkül jön-

* Jubileumi kiadás az író születésének századik 
évfordulója alkalmából. A „Brassói Lapok“ könyv
osztálya kiadása. 1925. 112 lap. Ára 40 leu.
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mélységét tárja fel olvasói előtt, most finoman 
elemző esztéta, aki az örök szépség törvé
nyeinek meglásására teszi alkalmassá szeme
inket, majd a szépirodalom ihletett művelője, 
akinek művészi fantáziája, egyéneket és dol
gokat megjelenítő ereje könnyűszerrel old 
meg nagy feladatokat is, azután meg ismét 
egészhitű lelkipásztor, aki biztos kézzel ve
zérel a lelki kérdések országában.

A múlt vasárnap városunk érdeklő közön
ségének is alkalma volt arra, hogy hallgassa 
dr. Makkayt. Ugyanis a 6-ik ref. vallásos
estély rendező-bizottságának kérésére elvál
lalta az előadás megtartását s e végett váro
sunkba érkezett. A délelőtti templomozáskor 
az istentiszteletet is ő végezte, este pedig a 
vallásos-estélyen a termet szorongásig meg
töltő közönség előtt tartott szabad előadást. 
Előadásának tárgya egy, az emberiséggel 
csaknem egyidős és mégis, a mai életnek is 
egyik legérdekesebb és legdöntőbb jelentő
ségű kérdése volt: a családi élet. Az egész 
hallgatóság figyelmét lebilincselő módon, mé
lyen járóan és mégis mindenki által érthetően 
fejtegette a családi élet jelentőségét, mint a 
mely a társadalmi élet fundamentuma, a fe
lelősségre és áldozatos szeretetre való neve
lés egyetlen lehetősége s tisztaságával és 
boldogságával istenországának modelje. Elő
adása végén felzengő tapssal fejezte ki a 
megindult közönség háláját. Bizony azok a 
szavak behatoltak minden lélek mélyéig.

Az estély többi pontjai: P. Fabini Klára 
úrnő művészi éneke Nagy Ödön szép orgona 
kiséretével, Szász Magda és Járay Rózsi ked
ves és hatásos szavalatai, valamint a ref. ve
gyeskar szép éneke kedves keretként fogták 
körül a püspökhelyettes előadását.

És ezzel a ref. egyház vallásos-estélyeinek 
e téli ciklusa véget ért. Komoly hangjukkal, 
értelmet foglalkoztató előadásaikkal s kedélyt 
nemesitő művészi számjaikkal sok értékes 
percet nyújtottak hallgatóiknak, melyekért il
lesse a rendező-bizottságokat hálás elismerés 
és köszönet. —z.—

— A parlamenti ülésszakot a legfelsőbb 
királyi leirat alapján április 15-ig hosszab
bították meg.

jelentőségéről ir. Ebben egészen röviden a 
következő eredményre jut: Jókai egyedüli 
alakja a magyar irodalomnak abban, hogy 
valódi reprezentatív szellem. Korának minden 
hatását fölfogta s költőileg kifejezésre juttatta. 
Petőfivel és Arannyal együtt a népies nem
zeti friászt alkotja. A novellát és regényt 
tárgyban és szellemben, nyelvben és formá
ban véglegesen eredetivé és gyökeresen ma
gyar zamátuvá tette. A legnagyobb magyar 
romantikus és a világirodalomban is a leg
kiemelkedőbbek és legegyénibbek közé tar
tozik. Költői világa egy egész népével fölér, 
müvei egy irodalommal. Nála a költészet vi
lágitó fáklya, mely az erkölcsi és szellemi 
haladás, tökéletesség útját jelöli. Szelleme 
épitő szellem. Mindenekfölöttt magyar. Köl
tészetében a magyar életet avatja az egyete
mes világköltészetbe.

Egészen röviden, csaknem alcimek szerint 
igy lehetne összefoglalni, hogy mi mindenről 
van szó ebben a könyvben, melynek a gon
dolatait a szeretet sugallta, de az iró tollát 
objectivitás vezette.

Aki szeretettel olvassa, gyönyörűséget ta
lál benne, s mindenek fölött Jókai költésze
téről egy plasztikus, tanulságos képet. Ezért 
a legjobb akarattal ajánlhatjuk e könyvet az 
olvasni szerető közönségnek.

Konsxa Samu.

k helybeli zsidó nőegylet
zártkörű műsoros-estélye.

E hó 21-én a „Centrál“ szálló színházi ter
mében tartotta meg a helybeli zsidó nőegy
let tánccal egybekötött műsoros-estélyét, mely
ről az alábbiakban számolunk be.

Miután a műsor is szokatlan — de feltét
lenül gyönyörködtető s szórakoztató — volt, 
referádánk is el fog ütni az eddigiek sablo
nosságától. Voila 1

Közönség: szép számban, a helyben lakó 
nemzetek mindegyike képviselve volt ott, s a 
garnizon tisztikara is szép számban jelent 
meg ez estélyen.

Műsor: elsőrangú, kellemes, művészi s fő
leg mindenkit —• pedig városunk társadal
mának szine-java, tehát nagy igényekkel biró 
része volt ott — gyönyörködtetett, szórakoz
tatott. A rendezőség jóizléséről, hozzáértéséről 
tanúskodott a műsor minden pontja. Érde
kes, hogy bár a 7 pontból álló műsorból 6 
szám csupa táncból állott, mégis állandóan 
fokozódó érdeklődés kisérte az előadást, mely
nek mindenik száma kellemes meglepetések
kel szolgált. A szereplők mindegyike első
rangút produkált, a kiállítás, diszletek s toi- 
lettek a békebeli rendezések bélyegét viselték 
magukon. Mindenben Ízlés és csin.

Az első szám Dworak humoreszkje: Pierot 
a strandon volt. Lejtették: Farkas Rózsika 
(pierot), Ábrahám Frida, Kohn Kata, Biró 
Bella, Steiner Erzsi. Bajosak, kedvesek, elasz
tikusak voltak, a közönség tapsa volt ju
talmuk.

2-ik szám: Hollandi tánc, lejtették: Seiler 
Leona, Junger Rózsika, Berkovics Manci, 
Gleichmann Rózsi. Preciz táncuk sok ügyes
séget árult el s a festői öltözékek kellemes 
látványt nyújtottak. Sürü taps.

Ezt követte Schumann „Álmodozás<l-a. A 

fülbemászó fenséges zene, a szereplők — 
Hammermanné, Vas Liliké, Liebermann Sári, 
Liebermann Ilonka, Nussbaum Irénke — 
plasztikus, jól betanult tánca nagy hatást 
keltett. A közönség viharos tapssal honorálta 
ezt a fényes, nagysikerű számot.

A 4-ik szám Liszt: Cigányvér. Fera Mo- 
reno vérbeli táncmüvésznő, a kolozsvári opera 
volt ballerinája mutatta be nagystilü művé
szetének legjavát. A közönség elragadtatással 
gyönyörködött a kecses, elasztikus tánc plasz
tikunkban. Dörgő taps jelezte az elért sikert.

Rövid szünet után dr. Fellner zenés pan- 
tomimját adták elő: Goldmann Rózsika, Lie
bermann Ilonka, Hammermanné, Farkas Ró
zsika, Nussbaum Irénke. E szám prológu
sát Kohn Belluska mondotta el kifogásta
lan szabatossággal. A közönség nem győzte 
csodálni azt az ügyességet, bájt s sokat 
kifejező taglejtést, amellyel e szám is fé
nyes sikert aratott. Goldmann Rózsika pan- 
tomimikai képessége előnyösen jutott előtérbe. 
Vas Pista halál-maszkja jó volt. A közönség 
e szép számnál is hangos kifejezést adott 
megelégedettségének.

6-ik szám: Strauss „Salomé“-ja volt, slá
gere az estélynek. Amit Fera Moreno mű
vésznő itt produkált, azt a világhirü színpa
dok is megirigyelhetik. Hajlékonyság, rugé- 
konyság, kecs s az érzéseknek taglejtéssel, 
tánccal való hü kifejezése jellemezték s aki 
vetített fényben a háttérben kifeszitett vász
non élesen lerajzolódó árnyékát is megfigyelte, 
megállapíthatta, hogy a művésznő magas is
kolázottságán kivül oly rutinnal bír, amely- 
lyel a legmagasabb igényeket is sikerrel tudja 
kielégíteni. Viharos taps volt jól megérdemelt 
jutalma.

I Végül „Bubifrizura“ cimmel egy látványos

sággal biró, hatást keltő szám pergett le, 
amelyben Stern Nándorné, Goldmann Rózsika, 
Vas Liliké, Raubach Sári és Lieberman Jolánka 
szerepeltek. Kellemes énekük ügyes, táncuk, 
öltözékük nagyon tetszett a közönségnek. 
Megujrázták. A diszlet, a kiállítás itt is meg
lepő volt. A szükséges zongorakiséretet Vas 
Liliké és Ábrahám Frida szolgáltatta. Mind
kettőnek preciz játéka nagy rutinról tanúsko
dott.

Ezután reggelig tartó tánc következett. Ri
porterünk az éttermekbe tóduló közönség 
véleményeit ellesve, megállapította, hogy álta
lános dicséret csendült ki a kritizálók szájá
ból. Akik itt voltak tudják, hogy ez igaz volt, 
akik pedig hiányoztak onnan, azok sajnálhat
ják, mert egy igazán kellemes és magas ní
vójú estélytől fosztották meg magukat.

A táncterem, valamint az éttermek fehér 
asztalainál mindvégig emelkedő hangulat ural
kodott.

Azt, hogy hány szivbe röpítette Ámorka 

nyilacskáit ez estén, riporterünk nem jegyezte 
fel s arról sem tett jelentést, hogy e napon 
Stern Manó születésének 41-ik, Stern Nán
dor házasságának 3-ik évfordulóját ünnepel
vén, miért ragyogott Bachus istennek ábrá
zata a szokottnál is fényesebben.

San-Toy.

Kedves San-Toy,
oh borzalom,

Önhöz kocog bús sóhajom, 
Feldúlt a szivem belseje, 
Mert rám köszönt az elseje, 
A legszomorubb elseje.
Ön tudja jól, ha április, 
Az oka legyen bármi is, 
Hóka-mókával bekopog, 
A világ bár tovább forog. 
De valahogyan az ember 
Lóvá lesz téve nem egyszer. 
Aztán minden baj összejő, 
Hogy belebolondul a fő.
A gondtól összeroskadok, 
Ennyi egy bivalynak is sok.
A suszter, szabó és hentes, 
Már korán reggel felkeres 
A háziúr, a nagymosás 
És tizenkilencezer más.
Aztán jön a jobbik bordám, 
Mintha az ég szakadna rám. 
Bár szava csengő s mosolya 
Oly bájos, mint tán még soha. 
De rettegve már érzem én, 
Hogy mit jelent ez elsején, 
Bolondos ápril elsején.
S mig ajkáról a szó fakad, 
Témába jön az uj kalap, 
Hogy igy, hogy úgy, hogy rosszul lesz... 
Engem a guta környékez 
De nem csap le, az Istenér’ 
Mentségem pedig mit se ér, 
Fogom magam és rohanok 
S már is hozom a kalapot.
És mig a béke helyre jő, 
Pukkad a sok hitelező.

Vékony Náci.

— V. Szent Antal-estély műsora. 1. 
Ének Szent Antalhoz. 2. Szaval Örs Gabri
ella. 3. Felolvas P. Szakács Előd zárdafőnök. 
4. Énekel Barcsay Gréti. 5. „3 év után“ 
Jelenet. Előadják: Zirnstein Adél, Strubert 
Jóska és egy kis fiú. 6. Hegedü-quartett. 
Előadja Pista Vilmos és zenekara. 7. Kálvá
ria felé. Szavalat élőképpel. Előadják: Bisztri- 
csányi Bella, Zágoni Piroska, Balogh Zoltán, 
Sebestyén Zoltán.
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? ? ?
Ez a három kérdőjel három kérdést rejt 

magában. Az első: részt vesz-e ön és ked
ves családja a helybeli ref. Kun-kollegium 
vén diákjainak Szászvároson husvét első nap
ján megtartandó műsoros-estélyén, a máso
dik : kapott-e már erre meghívót s ha nem 
— de igényt tart reá — a rendezőségnél be
jelentette-e ezt, a harmadik: az ez alkalomra 
nagyszámban idesereglő vendégek elszálláso
lásában segédkezik-e s e célból lakásából az 
egy napra nélkülözhető szobát telajánlotta-e 
már a rendezőségnek?

Volnának még kérdések, de ezeket feles
leges itt feltenni. A műsor, az feltétlenül első
rangú lesz. Itt áruljuk el, hogy Fetter Irén, 
jeles operaénekesnő Aradról, Bretean Miklós 
operaénekes Kolozsvárról is szerepelnek ez 
estén, úgyszintén incédi Joksman Ödön al- 
sófehérvármegye volt alispánja is. Jelentjük, 
hogy a megyén kivül lakó volt diákok is 
nagy számban jelentették be részvételüket. Az 
e hét első napjaiban szétküldendő meghivó 
részletesen fogja informálni a közönséget, 
minden ez estélyre vonatkozó tudnivalókról.

A viszontlátásra — az estélyen I
San-Toy.

NAPI HÍREK.
— Meghalt gróf Tisza Istvánné. Gróf 

Tisza István özvegye, Tisza Ilona hetven éves 
korában a geszti kastélyban meghalt. Azóta, 
amióta a nagy Tisza István életét azon az 
októberi napon kioltotta az orgyilkos golyó, 
a hűséges asszony összetörtén folytonos be- 
tegedésben várta a megváltó, viszontlátást 
Ígérő halált. Tisza István özvegye szinte 7 
évvel élte túl urának, a legnagyobb magyar 
politikusnak és diplomatának tragikus halálát 
s ma visszatért urának oldala mellé a geszti 
sirboltba.

— Kinevezések. A pénzügyminiszter Cri- 
san Marc dévai pénzügyi tanácsost pénzügy
igazgató helyettessé nevezte ki. — A rendőr
főigazgatóság Deák Gyula petrozsényi rendőr
prefektust rendőrségi alvezérfelügyelővé ne
vezte ki.

— A vajdahunyadi Sfatul közgyűlése. 
A vajdahunyadi Sfatul Negust. vasárnap dél
után tartotta közgyűlését az ottani Kaszinó 
helyiségében. A közgyűlés a tagok igen nagy 
érdeklődése mellett folyt le. Licker Vidor 
korelnök nyitotta meg a közgyűlést, majd Cra- 
ciun titkár terjesztette elő a választmány be
számolóját, s szomorúan jelenti, hogy két 
érdemdús és lelkes tagja a Sfatulnak, Mac- 
rea Nicolae és Hersch Ignác elhunytak. Kéri 
a közgyűlést, hogy felállással adjanak jelt az 
elhunytak iránti kegyeletnek. A titkári jelen
tés tudomás vétele után Hirschenhauser Ernő 
terjesztette elő az Egyesület pénztári jelenté
sét, amit a közgyűlés egyhangúan tudomá
sul vett. A tárgysorozat következő pontja az 
egyesület újjáalakítása. Az elnök felfüggeszti 
nehány percre a gyűlést. Jakab József ajánlja, 
hogy a közgyűlés a régi vezetőséget válassza 
meg újra, a választmányba Macrea helyét 
Duma Jánossal és a cenzori helyet Löb Jakab
bal töltsék be. A közgyűlés ez inditványt egy
hangúan elfogadta. Elnök megköszöni a tagok 
érdeklődését, bizalmát és a Sfatul további 
támogatására hivja fel őket. A közgyűlés ez
zel véget ért.

— Inspekciót e héten (1925. március 
30 reggel 6 órától április reggel 6 óráig) a 
Vlad-féle gyógyszertár tart. Éjjeli csengő mű 

ködik I

ERZSÉBET MOZI 
a „TRANSSYLVANIA“-ban. 

Ma vasárnap, március 29-én 
délután 4?° és este 852 órakor 

HARRY PIEL 
HARRY PIEL 

HARRY PIEL

9 vasidcgü ember
HARRY PIEL 

HARRY RIEL 
HARRY PIEL 

Továbbá:

Csalj meg édes.
H. Behr vigjátéka 5 felvonásban. Fő

szereplő: Mabei Julienn Scott.

— A IV. Szt. Antal estély is elmúlt s 
tudja a jó Isten, hogy van, de mindig olyan 
hangulattal hagyjuk el az estélyek szinhelyét, 
hogy ez a legszebben sikerült. Mert minden 
egyes estély rendezősége tud valami eredeti, 
valami megkapót produkálni. Most Kapron- 
czay néni, aki a népszinmüvek sikeres rende
zéséről ismeretes és Hetasch néni, aki a dísz
letek előállításában felülmulhatlan, már a ne
vükkel vonzották a közönséget. És várakozá
sában senki se csalódott. Amiket produkáltak, 
nem az újságba való, mert az nem újság már. 
Mi csak regisztráljuk, hogy ha évek múlva 
előkerül valahol lapunk, emlékezzünk vissza, 
hogy Kapronczay néni és Hetasch néni mél
tók voltak önmagukhoz. Riporter.

— A dévai Kereskedelmi és Iparkamara 
köréből. A munkaügyi minisztérium nem 
ad ki több épitési kedvezményekre vonatkozó 
engedélyt. Egyedüli kedvezmények az adó
törvény 121 c) alapján az 5 évi adómentes
ség, amely a speciális engedély alapján 10 
év volt. Nincsenek felmentve az uj lakások 
rekvirálás alól sem. A kamarák közös akciót 
inditottak, kérve a munkaügyi minisztert az 
eddigi kedvezmény biztositására mindazon 
épitkezésekre, amelyek 1927. december 1-ig 
befejeződnek, hangsúlyozva főleg a rekvirá
lás alól való felmentésüket. — A prágai min
tavásár (március 22—29.) kedvezményei: 50 
százalék kedvezmény csehszlovák és román 
államvasutakon, utóbbiakon csak visszatérő
ben. Útlevél, vízum nem kell. Névre szóló 
vásárigazolványok a cseh konzulátusnál, Cluj, 
kaphatók 53 leu árban egyenként.

— Volt magyar tisztviselők nyugdija. 
A Magyar Párt felhívta a parlament magyar 
képviselőit, hogy terjesszenek inditványt a 

A tavaszi idényre 
Szövetek, delainek, 

zephirek, kartonok 
saját szövésű asztalnemüek, 

törülközők, szabókellékek, 
vásznak, rövid-, kötött áruk 

a legjobb minőségben és legolcsóbb árak mellett kaphatók 

DÖRNER & LEWITZKY 
kereskedő cégnél, Szászváros, Kispiac-tér. 128 13-13

parlament elé a volt magyar közalkalmazottak 
nyugdijának biztositása végett. A Magyar Párt 
kimutatást állit össze a nyugdijjogosultakről. 
Mindazok, akik nyugdijilletményre jogot tar
tanak, jelentsék ezt be a Magyar Pártnak.

— Halálozás. Lapunk zártakor vettük a 
szomorú hirt, hogy a háborúban elesett lovag 
Tepser Richárd százados özvegye sz. Kúdas 
Margit f. hó 25-én Kolozsvárt, ahová gyógy
kezeltetés végett ment, hosszas szenvedés után 
meghalt. A köztiszteletben álló urinő halála 
városszerte mély részvétet keltett. Földi porait 
Szászvároson fogják elhantolni.

— A helybeli kir. adóhivatal közle
ménye. Az 1925. március havi fényüzési és 
1 százalékos forgalmi adók a következő sor
rendben fizetendők be a szászvárosi kir. adó
hivatalba : 1925. április hó 4-én azok, kik
nek családi nevük A., B., C. betűvel kezdő
dik, 6-án D., E., F., G., 7-én H., I., K., L., 
8-án M., N., O., P., 9-én R., S., T., 11-én 
U., W., Z, 15-én a részvénytársaságok. Az 
alkalmazottak utáni 4 százalékos adók 1925. 
április hó 10-ig fizetendők.

— Csak egy napra, csak egy szobát 
kér a helybeli ref. Kún-kollégium vén diák
jainak estélyét rendező bizottság azoktól, akik 
ezt nélkülözhetik s készséggel segitenek az 
ősi schola volt diákjait egy napra megfelelő 
lakáshoz juttatni. A felajánlást illetve a beje
lentést e hó 5-ikéig a szászvárosi Szöllősy- 
féle üveg- és porcellánkereskedésben is le
het eszközölni.

— Tudományos előadás Déván. F. hó 
14-én, szombaton tartotta meg az Astra égisze 
alatt Teodorescu kolozsvári egyetemi tanár 
előadását Sarmisegetuzáról a városi színház
ban. A tudományos előadás, amelyet vetitett 
képekkel illusztráltak, mindvégig mélyen moz
gott, azonban mégis úgy, hogy a szépszámú 
és legnagyobbrészt laikusokból álló közön
ség is megérthette.

— Apró hírek. A petrozsényi „Petroșani“ 
szénbánya igazgatósága a munkások adóssá
gának levonása tekintetében elhatározta, hogy 
ezentúl a hitelbe vásárolt szeszes italok árá
ért beadott kereseteket nem fogja kifizetni. 
E jelentős határozat a munkások anyagi és 
erkölcsi érdekeit nagyban védi meg. Itt em
lítjük meg, hogy Petrozsényben az elmúlt 
héten 5 korcsmát zártak be, marad azonban 
még elég bőven belőlük.

— Gáspár Jenő szintársulata még min
dig Petrozsényben időzik. Előadásai látoga
tottak, a társulat nagyon jó erőkből áll. Hír
lik, hogy onnan Dévára fog menni.

— A földreform alapján kiosztott föl
dek el nem adhatók. Az életbelépett uj 
törvény szerint a kiosztott földet a tulajdono
sok el nem adhatják másoknak, először meg 
kell kérdezni a kormányt, hogy nem akarja-e 
a földet visszavásárolni. Ezért az eladás vagy 
vételt be kell jelenteni a földkiosztási pénz
tárnak Bucurestiben, amelynek hatvan nap 
alatt nyilatkoznia kell a továbbiakra nézve.
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PSTHÁZ“Sa 
szép kerttel, nagy udvarral és több 
hozzátartozó mellékhelyiséggel, csendes 
utcában, közel a patakhoz, eladó.

— Liszt husvétra. A kereskedelem- és
iparügyi minisztérium magas engedélye alap
ján a bánátkomlósi Birtler-féle hengermalom 
itteni lisztraktárába egy nagyobb szállítmány 
integrál- és nullás liszt érkezett, kiváló jó 
minőségben. Minthogy a nullás liszt további, Bővebbet Kootz Rudolf bőrüzleté- 
elöállitása be van szüntetve, ajánljuk, hogy ■ ben Str. Regala 1. sz. alatt. ni 1-2 
vegyen magának mindenki annyit a kiutalt -------------------------------------------------------------------------
nullás lisztből, amennyire az uj termésig szük
sége van. Ugyancsak nevezett lisztraktárban 
jó minőségű korpa is olcsón kapható.

— Gőzfürdő hölgyeknek április hó 
2-ikán, 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.

— A belügyminiszter betiltotta a tiszt
viselők házalását. Az „Ellenzék** Írja: Or
szágszerte és évek óta sok jogos panaszra 
adott okot Erdély közönségének és különö
sen az iparos és kereskedő társadalom tag
jainak körében az a sűrűn nyilvánosságra is 
hozott és sérelmezett körülmény, hogy időn- 
kint és pedig elég gyakran állami-, rendőrségi-, 
és sziguranca-hivatalnokok különböző célok 
és intézmények támogatása érdekében köny
vekkel, naptárakkal, különféle hazafias képek
kel brosúrákkal, kiadványokkal, színházjegyek
kel, pénzadomány-gyüjtőivekkel stb. egy-egy 
rendőr, vagy detektív kíséretében sorbajárták 
az erdélyi városok kereskedőit, iparosait és 
kiemelkedőbb egyéniségeit s azokat hatósági 
asszisztenciával a feltüntetett hazafias cél pénz
beli támogatására hívták fel vissza nem uta
sítható formában. A sűrűn felhangzó panaszok 
és hangos méltatlankodások folytán a belügy
miniszter egy most kiadott rendeletével eltiltja 
az állam tisztviselőit az efajta házalásoktól 
és oktrojálásoktól, egyszersmind a miniszté
rium által korábban kiadott, de még érvény
ben levő ilynemű gyűjtésekre és árusitásokra 
vonatkozó miniszteri engedélyeket e rendelet
tel a közönség molesztálásának elkerülése cél
jából hatályon kivül helyezte.
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Értesítési
Van szerencsém a n. é. kö
zönség b. tudomására hozni, 
hogy a Str. Regala 1. sz. alatt 
lévő bőrüzletem mellett — a 
melyet még nagyobb raktárral 
kiegészítve tovább vezetek — 
egy minden igényeknek megfelelő 

cipő-lerakatot 
létesítettem. Állandóan raktá
ron tartom óriási választékban 
a legdivatosabb és legfino
mabb kivitelű férfi és női ci
pőket ép úgy, mint strapa-, 
tennis-, vászon- és gyermek
cipőket, miáltal abban a kel
lemes helyzetben vagyok, hogy 
a n.é. közönség legkényesebb 
Ízlését is kielégíthetem. Áruim 
a legjobb minőségűek, melye
kért én mint bőrszakember fe
lelősséget vállalok s a legol
csóbb napi árban hozom for
galomba. Szives pártfogását 
kérve maradtam tisztelettel: 

Kootz Rudolf
bőrkereskedő. no 1-2
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TOJÁS 
szükségletét, ki a legolcsóbb napi árban 
óhajtja beszerezni — bármely kis vagy 
nagy mennyiségben — az forduljon bi
zalommal Abrahám Manó céghez 

Orá§tie, Főtér. ¡68 1—

Fontos hirdetmény.
Tudomására hozzuk a n. é. közönségnek, hogy a Schuleri 

szeszgyár részvénytársaság Orá$tie nacionalizálva lett 
olykép, hogy gyárának stb. üzleteinek felerészéig egy román cso
porttal társult.

A miniszteri jóváhagyást megkaptuk az iránt, hogy üzletein
ket kibővitsük, ezzel kapcsolatosan betétekkel is foglal
kozunk. (Kamatozásra könyvecskével elhelyezett pénzeket foga
dunk el.)

A nálunk kamatra elhelyezett pénzzel saját magunk dolgozván 
a mi gyárunkban stb. üzleteinkben, igy azon kellemes helyzetben 
vagyunk, hogy a nálunk kamatra elhelyezett pénzért nagyobb hasz
not (kamatot) fizessünk és pedig:

Fizetünk 16%-ot (százalékot) oly összegekért, melyek legalább 
egy félévig maradnak nálunk letétbe és egy hónapi felmondáshoz 
vannak kötve.

Fizetünk 18%-ot oly összegekért, melyek legalább egy évig 
maradnak letétbe és 3 havi felmondást igényelnek.

Kivételesen fizetünk 19%-ot hadiinvaiidusoknak, hadiárváknak 
és hadiözvegyeknek, valamint kulturális intézményeknek.

A mi tiszta vagyonunk a 16 millió leit meghaladja és ezen 
vagyon legnagyobb része ingatlan vagyonból áll és pedig a gyár, 
7 ház Orá§tie, Petro§eni, Déva, Piski és llia városokban, melyek 
nagy depókra vannak berendezve, továbbá 250 hold birtok és vé
gül áru stb. leltár. Pénzük teljes biztonságban van. Legnagyobb 
titoktartást, valamint előzékeny szolgálatot biztosítunk. Cégünk több 
mint 60 éve áll fenn és igy a n. é. közönség bizalmát kiérdemelte.

Ami a betétek kifizetését illeti, azokat következőkép fizetjük ki: 
Akár milyen nagy összegeket is kifizetünk felmondás nélkül, 

ha pénztárunk állaga azt megengedi. Kisebb összeget bármikor 
kifizetünk felmondás nélkül is.

Tisztelettel: 166 2-2

Schuleri Frigyes r. t. szeszgyár Orá§tíe.
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LÖWY SÁNDOR
Hversenyáruháza Petro$eni-ben

H

Hirdetmény.
Nagyérdemű vevőimet van szerencsém értesiteni, 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: 127 13—

Löwy Sándor Versenyáruháza J>etrozsény.
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