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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

Előfizetési árak:
Egész évre — — — 160 Lei.l Negyed évre— — — 40 Lei.
Fél évre — — — — 80 , 1 Egyes szám ára — — 3 —, 

Nyílt tér soronként 1O Lei.

+ Dr. Nagy Károly
erdélyi ref. püspök.

Már hetek óta tornyosultak a vésztjósló 
felhők. Most pillanatra elhajtotta a bizakodó 
remény, majd ismét előhozta a remegő ag
godalom... Végre mégis, nem is sejtve sújtott 
alá a villám és rázkódtat meg országrészünk
ben minden református, sőt minden magyar 
szivet a hir, hogy dr. Nagy Károly erdélyi 
református püspök, folyó hó 16-ikán reggel, 
Kolozsvári 58 éves korában meghalt.

Néhány nappal előbb érkezett haza Buda
pestről. Környezete fájdalmasan sejtette, hogy 
már csak a lassú sorvadás vár reá. De a Min
denható hozzá való kegyelemből, röviditette 
a szenvedések útját, melyen át kellett halad
nia a megdicsőülés felé. A lassú, sorvasztó 
kínokhoz gyorsabban ható kórban küldött 
szabaditót.

Az egész erdélyi egyházkerület sietett kép
viselői által a gyászos ravatal köré a vég- 
tisztességtételre. De a távolmaradó szivekből 
is feldobbant a kegyeletérzés és az esdő ima, 
a magát hite és nemzete oltárán áldozati tűzre 
adott uagy lélek üdvéért. A szászvárosi ref. 
egyház tornyán és a Kún-kollegium főépületén, 
valamint a Magyar Kaszinón gyászlobogó hir
dette a szomorú esetet. A két előbbi küldött
séggel képviseltette magát a temetésen, amely 
folyó hő 18-án, csütörtökön délután Kolozs
várt óriási részvét mellett ment végbe. A ref. 
egyház a f. hó 21-iki, vasárnapi istentisztelet 
kezdetén szentel néhány percet a drága halott 
emlékezetének.

Az elhalt püspök életrajzi adatai a követ
kezők :

Született Kis-Borosnyón, 1868. okt. 27-én. 
Édesatyja népes családu református tanító 
volt. Középiskolai tanulmányait a sepsiszent
györgyi ref. kollégiumban kezdte meg, Nagy- 
enyeden folytatta s ugyanitt fejezte be 1890- 
ben az akkor még ott működő theologiai aka
démián. A következő két iskolai éven át a 
marburgi és az utrechti egyetemeken theolo
giai és filozófiai tanulmányait egészítette ki. 
Tanulmányi utazásokat tett Hollandiában, a 
Rajnamentén, Svájcban, Felsőolaszországban. 
Theologiai magántanári vizsgálatot tett 1892- 
ben. Lelkipásztori pályája Brassóban indult 
meg, aztán 1893-ban a nagyenyedi ref. gyü
lekezet választotta papjává s ugyanitt theolo
giai tanári teendőket is végzett. 1895-ben a 
Kolozsvárra áthelyezett theologiára választot
ták meg rendes tanárrá. 1908-ban egyházke
rületi főjegyző lett s attól kezdve az egyház
kerület kormányzatában vett részt és hagyott 
maradandó nyomokat hátra. Dr. Kenessey 
püspök halála után, 1918. február 20-án vá
lasztotta meg a rendkivüli népes egyházkerü
leti közgyűlés, titkos szavazattal egyhangú
lag püspökké.

Nyomban elmondott székfoglaló beszédé
nek mély hatása, meglepő elevensége és köz
vetlensége ma is visszhangzik mindazok lel
kében, akik azt hallották.

Laptulajdonos és felelős szerkesztő: lfj. Szántó Károly. 
Kiadóhivatal: Szászvárosi Könyvnyomda R.-t. 
--------- Megjelenik minden vasárnap. ---------

Cenzurat de poliție.
Irodalmi müvei közül Kálvin theologiája, 

Kálvin Ethikája, Keresztyén vallástan, Bánffy 
Dezső emlékezete cimüeket emeljük ki a többi 
közül. Kiváló rögtönző volt a vitákban, gon
dolatok felvetésében és egyházi beszédek tar
tásában is. Ki nem dolgozott beszédei gyak
ran mélyebb nyomokat hagytak a lelkében, 
mint amelyekre előre elkészült. A vitás kér
désekben mindig az övé volt a döntő szó.

Élettársául néhai Sylveszter Domokos volt 
szászvárosi ref. első pap és elsőrendű szónok 
leányát, Ilonát vette el a kilencvenes évek 
elején, nagyenyedi papsága idején. Neje né
hány évvel ezelőtt előzte meg a halálban. Két 
leány és két fiú gyászolja most az atyát is: 
Ilona, Zsófika dr. Feszt Györgyné; Károly 
egyetemi hallgató és Géza középiskolai tanuló.

A dévai rom. kath. egyházközség 
közgyűlése.

A dévai róm. kath. egyházközség f. hó 7-én 
a délelőtti nagymise után tartotta rendes évi 
közgyűlését dr. Imets P. Károly elnöklete alatt 
a hívek nagyszámú érdeklődése mellett. El
nök megnyitó beszédében beszámolt az egy
házközségnek múlt évi munkájáról és hang
súlyozottan kiemelte, hogy áldozatok és adós
ságok árán bár, de sikerült a templomot és 
a zárdaépületet rendbehozni, a szószéket, a 
mely egész Erdélyben talán az egyedüli és 
legszebb barokkstilü szószék, úgy szintén a 
Szt. Ferenc oltárt is restaurálni. Kérte az egy
házközség további támogatását a főoltár re
noválásához, amely szintén egyik legszebb 
oltár Erdélyben. Megemlékezett továbbá a 
kath. misszióról, amit az elmúlt évben dr. P. 
Lukács Mansvéd tartott s amit az impozáns 
körmenet követett az oltári szentséggel. Ez
után a kath. egyházközség által rendezett ün
nepélyek sorából kiemelte azt, amelyen dr. 
Jakabffy Elemér tartott ünnepi beszédet és 
megemlékezett arról, hogy a hitélet terén mily 
áldásos tevékenységet fejtett ki az oJtáregylet, 
a sajtó hölgybizottság és a harmadrend a 
kath. sajtóügy támogatásával, terjesztésével és 
a szegények és iskolás gyermekek támogatá
sával. Beszámolt ezután az iskolai életről és 
felhivta a hiveket, hogy az iskolát tekintsék 
sajátjuknak és gyermekeiket adják oda, hogy 
megtanulhassák a kath. hitelveket és az anya
nyelvet. Kikelt azok ellen az eléggé nem mi
nősíthető támadások ellen, hogy az egyházi 
járulékokat egyesek azért nem fizetik, mert a 
papoknak nem akarnak adni.

Dr. Imets P. Károly nagy figyelemmel és 
helyesléssel hallgatott beszéde után Jaczó 
Imre pénztárnok tette meg pénztári jelentését.

A számvizsgáló bizottság a számadásokat 
a legnagyobb rendben találta és javaslatára 
a közgyűlés Jaczó Imrének köszönetét szava
zott és elhatározta, hogy anyagi tehetségéhez 
képest ezért a kiváló munkáért anyagilag is 
javadalmazni fogja.

A közgyűlés egyhangúlag elitélte azokat, 
akik az egyházi járulékokat a fent jelzett 
okokból nem fizetik, mert mindenkinek em
beri kötelessége saját iskoláját támogatni.

Az egyháztanácsnak a felmentvényt meg
adva, dr. Imets P. Károlynak odaadó és buzgó 
tevékenységéért elismerést fejezve ki, az Avé 

Mária elmondásával a közgyűlés véget ért.

A szászvárost farsang 
utolsó W mulatsága.

Az idei rövid farsang ugyancsak bővelke
dett tánccal, műsorral egybekötött mulatsá
gokban s más szórakozást nyújtó estélyekben.

F. hó 13-án a helybeli „Magyar Kaszinó** 
rendezett a „Transsylvania“-ban álarcos bált, 
amely minden tekintetben jól sikerült. A kö
zönség zsúfolásig töltötte meg a termet, a 
melyben circa 72 maszka mutatta be bucsu- 
hódolatát Karnevál hercegnek. A szebbnél- 
szebb álarcosok ide-oda sürgő-forgó, táncoló, 
hömpölygő tömege festői látványt nyújtott.

A rendezőség a szinpadot is benépesitette. 
Látható volt a divatrevü, amikor is Schuller 
Pimpi, Raubach Szivi, Bárb Ilona és Naf- 
tali Róza urleányok tették szemléltetővé a 
mai női divatot.

Ugyancsak kedves volt a kis Harth Dudi 
Jackie Coogan-ja, valamint „A modern gyer
mekek“ c. jelenet is, amelyet Bencze Olga 
urleány és Bede Sándor ur adtak elő állandó 
derültség közepette.

Patt és Patachon Vas István és Izsák Her- 
mann ur, Zigotto Margel Simon ur, a rendőr 
Vas Váliur szintén hűek voltak.

A csokoládé táncot lejtették: SurányiAnci, 
Orbán Bözsi, Gönczy Buba, Nagy Ilus, Bárb 
Mariska és Nagy Piri k. a.

A vidám jókedv, a tánc és a fehér aszta
lok melletti tereferéknek reggel 6—8 óra kö
zött lett vége.

*

F. hó 16-án a helybeli „Jugendvéréin“ tar
totta meg ugyanott az évtizedek óta szokásos 
„Narrenabend“-jét. Itt is sok szebbnél-szebb 
maszka jelent meg s bizony a jókedv és vi
gasság itt is izzott, forrott. A közönség nagy 
számát illetőleg is az összes mulatságokat 
túlszárnyalta ez a bál, amely szintén világos 
reggel ért véget. Karnevál herceg és udvara 
alaposan kiélvezte az idei farsang utolsó napját.

Azt, hogy Bachus milyen jeleneteket pro
vokált mindkét estély 'hajnalain, azok látták 
és hallották, akik még ott voltak. Azt pedig, 
hogy Ámorka hány szivet sebbzett meg nyi- 

lacskáival s hány édes álomnak lett szülő
anyja, majd az anyakönyvi hivatal statiszti
kája fogja kimutatni. Mindkét bálról kedves 
emlékekkel terhelten távozott a közönség.

A jövő évi boldog viszontlátásra I... kiállja 
Riporterünk is.

Vigyázz! olvasd figyelemmel 
a mai mozi-hirdetést!
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KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL *) 

Válasz a „Libertatea" február hó V-ihi számában 
meoJelent „Pilda Deledinfilor“ című cibbtámadásra

A Libertatea febr. 4. számú Pilda Jeledin- 
tenilor cimfl cikkében hevesen támad minket 
lozsádi magyarokat, azt Írván rólunk, hogy 
a községi tanácstagok jelölésénél mellőztük 
a románokat és nem akartunk velők e tárgy
ban megegyezni.

Ez valótlanság. Ez magyarán mondva ha
zugság.

A tény az, hogy még dec. havában általam 
fel lett szólítva a község román Il-od bírája, 
aki az ily dolgokban vezető szerepet játszik, 
hogy lépjén érintkezésbe román testvéreivel 
és a jelölésekre vonatkozólag egyezzünk meg.

ök azonban ezen óhajunkat figyelmen kí
vül hagyták s nekünk mit sem szólva csak 
románokat jelöltek. Később azonban vagy 
meggondolták a dolgot vagy más helyről ka
pott felvilágosítás folytán felszólítottak, hogy 
hajlandók velünk megegyezni. Mi, bár tud
tuk előbbi eljárásukat, mégis készséggel fo
gadtuk ajánlatukat.

A megegyezés azonban nem sikerült, azért 
mert román testvéreink nem akarták elfogadni 
azon ajánlatunkat, hogy a minket magyaro
kat megillető tagokból egyet átengedünk nekik.

ök a románok azt követelték, hogy fele
sek legyenek vagyis, hogy a jelölteknek fele 
román, fele magyar legyen. Ezt meg mi, ma
gyarok nem fogadtuk el.

Másodszor éspedig főleg nem sikerült a 
megegyezés azért, mert Groza Nikulae kör
jegyző a románok ebbeli jogosultságát azzal 
indokolta, hogy ha valamely közügyben 3 ro
mán és 3 magyar tanácstag jelenik meg a 
felsőbbségnél szívesebben látják mintha 5 
magyar és 2 román tag jelenne meg.

Körjegyzőnek ezen preszionáló beszéde után 
minden további egyezség megszűnt. Mi ma
gyarok kimondtuk azt, hogy mivel a nevezett 
közjegyző jobban ösmeri az ily dolgokban a 
felsőbbség eljárását és igaza lehet abban, 
hogy a magyarokat nem szivesen látják, 
de mi ennek dacára is bizunk a román tiszt
viselői karban és ennek igazságos intézkedé
seiben és ezen bizalmunk következtében és 
a kényszer hatása alatt jelöltünk csak ma
gyarokat.

Tehát látható, hogy nem a magyarok ma
kacsságán s a románok elleni ellenszenvből, 
hanem a románok jogtalan követelésein és 
alaptalan inoklásain múlt a nemegyezés.

Még csak azt vagyok bátor kérdezni, hogy 
volt e joga nevezett körjegyzőnek beszéde 
által felboritani azon csolnakot, melyben ed
dig a lozsádi rnmánok a magyarokkal béké
ben eveztek?

Volt e joga ahoz, hogy beszéde által a ma
gyarokban a felsőbbség iránti bizalmatlanság 
magvát hintse?

Ez az igazság és nem amit a Libertatea irt. 
Jeledinti febr. 17.

_________ _ JBökös József.

*) Közérdekű felszólamlásokat e rovat alatt díjta
lanul közlünk. A felelősség a beküldőt terheli. Szerk.

Kedves San-Toy,
és bájos olvasóm, 

Figyelj ide picurkát olvadón, 
Bosszúságod néhány pillanatra, 
Légy kegyes és dobd el a sarokba. 
Ám a fülemet kérlek ne cibáld, 
Hogy megzengem a két farsangi bált. 
Ez volt aztán tarka-barka világ, 
Ilyet Szászváros csak nagy ritkán lát. 
Bár sántikált itt-ott a rendezés, 
De éppen ez ami benne mesés.

Székely doktor, szigorú rendező, 
Nem csoda, hisz elég pert rendez ö. 
Annál kedélyesebb volt SpeiI tata, 
Vendégeit vígan mulattatta,
S ez így van rendjén, nicht war Eduard? 
Egy kis kedéllyel az ember nem árt.
S jöttek fezesek, léhán fesztelen, 
Bájos szépek, bájosan nesztelen 
Suhantak el mellettünk, mintha ép, 
Egy csoda szép, keleti mesekép 
Vibrált volna a szemeink előtt,
S én néztem, néztem a sok büszke főt... 
S jöttek dominók és jöttek tacskók, 
Jöttek tarka-barka papírzacskók.
Ott láttam a sziámi ikreket,
A maharadzsát és Abd-el Krim-et, 
A lovagkor bájos kis apródját,
— Hátam most is érzi buzogányát. 
Rápolthy Gitát, mint Aszpiza
— Csudás termetében nincs csepp hiba. 
Riebel Annus, Ferenczy, Zágonyi,
Mint Belzebubnak csintalanjai 
Veszélyeztették a lágy sziveket 
S hogy folytathassam itt a rímeket 
Nem hagyhatom szó nélkül Gönczy Pált, 
Mondják, hogy frakkja kitünően állt. 
Láttam egy csinos, hármas dominót, 
Benne Zsül, Kori és Horea volt.
És ott volt Déva, mint puder-pamacs, 
Mellette hetykén egy csinos apacs. 
Ott volt Zigotto, Pat és Patachon, 
Szatirikusán Dán Béla mint clon, 
Izsák Hermus, az ötletes gyerek, 
Mint „Kukirol“ operált tyúkszemet. 
Volt moziszkeccs és volt divatrevü, 
Volt hangulat, volt kedély és derű, 
Volt egy kis botrány, ám ez ezzel jár, 
Pofonok nélkül nincsen Karnevál. 
Volt minden ami szórakoztató
S most várjuk meg oh kedves olvasó, 
Hogy böjt múltával, a két bolond est 
Az anyakönyvben hogyan — miként fest. 

Vékony Náci.

NAPI HÍREK.
— Lapunk zárta után vett értesítés 

szerint a helybeli városi tanácstagok válasz
tása a következő eredménnyel járt: A nem
zeti párt 723, a Cuza-Mota párt 274 és az 
önálló listával szavazó magyarok 244 szava
zatot kaptak. Ezek szerint, miután a leadott 
1241 szavazat egyötöd részét nem bírjuk, 
teljesen kiestünk a városi tanácsban leendő 
képviseltetésről, amelyhez 5—6 szavazat hi
ányzott. Bővebbet jövő számunkban.

— Áthelyezés. Az igazságügyminiszter dr. 
Kállnai dévai" járásbirót saját kérelmére Nagy
váradra az ottani királyi törvényszékhez tör
vényszéki birói minőségben áthelyezte.

— Jubileum. Kosztolánszky István költő 
nevét vármegyénkben mindenki ismeri, hiszen 
hosszabb ideig tartózkodván Déván, a me
gyei magyar lapokba is állandóan Írogatott. 
A költő ez év febr. 4-én — ugyanis 1891. 
febr. 4-én jelent meg az „Ország-Világ“-ban 
költővé avató első verse — ünnepelte meg 
költői munkásságának 35-ik évfordulóját. Kosz
tolánszky István számos napi- és hetilapnak 
s igy a „Szászváros és Vidékéinek is volt 
s jelenleg is munkatársa. A könyvpiacon ez- 
ideig három verskötete jelent meg. Az első 
1906-ban „Hulló csillagok“ cím alatt; a má
sodik 1912-ben „Az élet utján“ és a harma
dik 1925-ben „Fáklya az éjben“ cím alatt. 
Irt igen sok elbeszélést, vezércikket, eszté
tikai értekezést, kritikát és más tárgyú cikke
ket s költeményeit hazafias ünnepélyeken szél- 
tében szavalták. Irt azonkívül egy három fel- 
vonásos színmüvet és egy egyfelvonásss víg

játékot, melyek még előadásra várnak. Az 
„Erdélyi Irodalmi Társaság“ és a temesvári 
„Arany János Társaság“ felolvasó ülésein — 
vendégként gyakran szerepelt egy-egy költe
ményével s 1925. február 28 án az „Arany 
János Társaság“ rendes tagjává választotta. 
Jelenleg a Hírnök, Ifjúság, Brassói Lapok, 
Temesvávi Újság, Déva és Vidéke, Hunyad- 
vármegye, Szászváros és Vidéke és az Ország- 
Világ munkatársa. Magyar szivünk igaz sze- 
retetével üdvözöljük mi is a költőt ezen év
forduló alkalmából s lelkünk mélyéből kíván
juk, hogy a Mindenható jó Isten Öt a magyar 
versírás, a magyar betűvetés dicsőségére s 
az olvasóközönség örömére még sokáig él
tesse.

— Halálozások. Özv. szentháromsági Ist- 
vánfy Sándorné, szül, kisenyedi Kováts Anna 
életének 90-ik évében rövid szenvedés után 
f. hó 10 én Déván elhunyt. Temetése 12-én 
délután ment végbe a református egyház szer
tartása szerint nagy részvét mellett. — Her- 
cegh Gyula piskii szücsmester f. hó 4-én, éle
tének 57 ik évében meghalt. F. hó 8 án te
mették el nagy részvét mellett.

— Meghívó. A ref. nőegylet választmánya 
női összejövetelt rendez február hó 25-én a 
Transsylvania éttermében, délután 5—7 óráig 
uzsonna keretében, a személyes ismeretség 
mélyítése céljából. Aki csak teheti, jöjjön kö
zénk s éppen ezért kérjük a ref. családfőket, 
mentsék föl a háztartás gondjai alól e rövid 
időre a hölgyeket, hogy mindnyájan együtt 
lehessünk. Tájékozás szempontjából tudatjuk, 
hogy az uzsonnáját mindenki maga fizeti. 
Rendelni lehet tetszés szerint kávét, teát vagy 
süteményt. Egy tejes kávé friss, finom, fosz
lós kaláccsal 12 leu, kiflivel 10 ieu. Egy 
csésze tea szendviccsel 12 leu. Egy darab 
cukrász sütemény 6 leu. Ezzel kapcsolatban 
kérjük az egyes kerületekben a legközelebbi 
választmányi tagnál bejelenteni, hogy ki tud 
ezen az összejövetelen résztvenni, mert ne
künk azt 23-ikáig tudnunk kell, hogy mi is 
bejelenthessük a jelentkezők számát. Szere
tettel várjuk kedves Mindnyájukat. — A rét. 
nőegylet elnöksége.

— Házasság. Spitra Henrik, a „Szászvá
rosi Könyvnyomda Rt.“ könyv- és papirke- 
reskedésének üzletvezető főnöke, a helybeli 
aranyifjuság közkedvelt tagja f. hó 14-én tar
totta esküvőjét Stephani János helybeli köz
tiszteletben álló vendéglős kedves és bájos 
leányával, Tűikével. Sok szerencsét és tartós 
boldogságot kívánunk az uj párnak I

— Az életbelépett csehszlovák nyelv
rendelet. A csehszlovák köztársaság most 
léptette éleibe a nyelvrendeletet. A rendelet
nek érdekes része az, amely a kisebbségi 
nyelvek használatára vonatkozik és amely sze
rint olyan területen, ahol egy kisebbség a 
lakosságnak legalább huszszázalékát teszi, a 
bíróságok és a hatóságok kötelesek a kisebb
ségi állampolgárok beadványait akkor is el
fogadni, ha a kisebbségi nyelven vannak szer
kesztve és az ügyeket is kötelesek kívánságra 
a kisebbségi nyelven elintézni. Ugyanez vo
natkozik a hivatalos nyomtatványokra és hir
detményekre is.

— Ötezer nőnek csavarta el a fejét. A 
londoni törvényszék tiz évi börtönre és öt évi 
rendőri ellenőrzésre Ítélte Patrik Morant, ki 
a nőcsábitás terén világrekordot teremtett. 
Tizenegy felesége, 500 menyasszonya volt és 
a bűnjelek között 5000 különböző nőtől eredő 
szerelmeslevél beszél e modern Don Juan si
kereiről. A nőcsábitás átlag 12.000 dolláros 
évi jövedelmet biztosított részére, mert jól- 
megkopasztotta áldozatait, mielőtt otthagyta 
őket.
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— „A Népművelés Vezérkönyve Taní
tók Útmutatója“ cím alatt Gyerkes Mihály 
székelyudvarhelyi áll. v. ig. tanítónak, a Ta
nítók Lapja szerkesztőjének az iskolai köz
igazgatásról, az iskolatársadalmi és iskolán- 
kivüli szociális működésről szerkesztett nép- 
kulturai vezérkönyvét vettük a közeli napok
ban. A nép gyermekeinek oktatása és neve
lése az iskolai tanulmányok rendén a tanító
nak hivatásbeli feladata, mely teendők pon 
los végzésére e könyv első felében találunk 
kimerítő utasításokat; folytatólag pedig a nép
nek társadalmi és gazdasági alakulatokban 
való továbbképzésére, vagyis a közönség 
egész intelligenciája által végzendő nevelőok
tató munkának helyes kezdeményezésére, az 
egész szervezetek megalakítására és ezek ré
vén a nép eiöhaladását mutató eredmények 
megnyerésére ad ezután mindenben célszerű 
és követésreméltó irányításokat. Az állami és 
felekezeti oktatást, valamint a tanitói kart 
érintő részleteken kivüli tartalma, a nép kö
rében megvalósítandó összes szervezeteket 
ismerteti, azokat a „Népmivelési Egylet“ cime 
alatt működő vezéregyesület szárnyai alá he
lyezi, amelynek ügyvezető igazgatójául a ta
nítót javasolja. A többi szervezetek pedig, 
mint ezen főegyesület alosztályai, több, ke
vesebb kapcsolattal, mind ennek kebelében 
működnek. A tanuló ifjúság kulturális hajléka 
az iskola, a felnőttek társadalmi mozgalmá
nak és szervezeteinek kultárháza: a Népmi
velési Egylet Otthona. Ezen népház helyes 
elrendezéséről az utasításokon kivül, hét rész
letből álló műszaki építési tervrajzot is ad az 
útmutató. Alaposan és részleteiben átvizsgál
va ezen könyvet, teljes elismeréssel adózunk 
a Népművelési Vezérkönyv Tanítók Útmutatója 
szerkesstőjének kitűnő munkájáért s mond
hatjuk ; nagyon érdemes azt mindenkinek 
megismerni és útmutatásait követni. Ugyanis 
a helyes beállítások, a követésre méltó buz
dítások észrevétlenüt is sok‘embernek lelké
ben gyújtanak szikrát a kulturmunkára, hogy 
aztán ennek elkövetkezendő hasznát majd 
száz és ezer ember élvezze. Melegen ajánl
juk azt beszerzésre úgy a nép hivatott vezé
reinek és a szülőknek, mint az intézmények 
és könyvtáraknak egyaránt. Ára 100 leu. Ki
adja a Tanitók Lapja kiadóhivatala, Odorheiu. 
A lozsádi, tordosi ref. egyházak, valamint a 
helybeli Magyar Kaszinónak figyelmébe ajánl
juk e könyv megrendelését.

— Áthelyezés. Eisler Albert főbiztos, a 
szászvárosi p. ü. kerület vezetője -Jákob Mik
lós p. ü. fővigyázót Marosillyéröl Hátszegre 
helyezte át s az ottani p. ü. szakasz vezeté
sével bízta meg. Itt említjük meg, hogy Pascu 
Vasiiie p. ü. vigyázó Eisler főbiztos előtt si
kerrel tette le a fővigyázói szakvizsgát.

— Harangszentelés Petrozsényban. Fi. 
nyes ünnepély keretében történt meg vasár
nap Petrozsényban a róm. kath. egyház két 
uj harangjának felszentelése. A szent misét 
Buday János főesperes tartotta, aki a mise 
után tartott szép beszédében Isten áldását kérte 
mindazokra, akik a harangok beszerzéséhez 
hozzájárultak. A szertartás végén az egyház
tanács tartott rendes ülést, melyen több, az 
egyházat és az iskolát érdeklő ügyet tár
gyaltak. A felszentelési ünnepéllyel kapcsola
tosan bankett volt, amelyen az egyháztaná
csosok csaknem teljes számban vettek részt. 
Az első felköszöntőt Buday János főesperes 
mondotta, aki a királyi családra üritette po
harát. Utána Jánosy József bányaigazgató, 
Jäger Ferenc, az ipartestület elnöke mondot
tak felköszöntőket. A banketten résztvevők a 
legjobb hangulatban a késő éjjeli órákig vol
tak együtt.

ERZSÉBET MOZI
a „TRANSSYLVANIA“-ban.
Ma vasárnap, febr. hó 21-én 
délután 452 és este 822 órakor

Szenzációs dupla sláger. Műsor:

Hz aranyágyacshi
vagy: A császár ajándéka.

Gyönyörű kiállítású látványos szalon
dráma. Főszereplők a legszebb ame

rikai’művésznők és művészek:
Vera Reinolds, Lilian Rich, 
Teodor Kosloff, Rod la Roque.

Ezenkívül: 
rendkívüli Metro-Goldwyn sláger: 

A Vörös Lili 
A szokott kitűnő művészekkel.

— Áthelyezés. A pénzügyminiszter Stoica 
Rezső lippai p. ü. főbiztost a temestorontál- 
megyei összes biztosi kerületek vezetésével 
bizta meg s őt Temesvárra helyezte át s a 
p. ü. gárda előadójává nevezte ki,

— Rohamosan szaporodik az emberi
ség. Keserű levében forgó sártekénken, — 
ahogy a költő nevezi Földünket, — jelenleg 
közel egymilliárd nyolcszáz millió lakos él. 
Ez emberrengetegböl mintegy 550 millió fe
hér, mely a földkerekség négytizedrészét lakja. 
A legutóbbi évszázadban külünösen nagy volt 
az emberiség szaporodása: a szorgalmas gólya
madár naponta 50.000 csecsemőt szállit a vi
lágra a statisztika szerint. A fehér emberek 
száma nyolcvan év, a sárga és barnabőrüeké 
hatvan, a feketéké negyven év alatt megkétsze
reződött.

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

— Hirek a helybeli róm. kath. egyház 
köréből. A Szent Antal tiszteletére rende
zendő esték folyó évben e hó 23-án kezdőd
nek. A nagyböjt folyamán lesz három est, a 
többi husvét után úgy, hogy a hatodik, illetve 
az utolsó est éppen Szent Antal ünnepére 
esik. A rendezőség úgy határozott, hogy a 
nagyobb szabásúnak Ígérkező megnyitó estét 
a „Transsylvania“ szálló nagytermében f. hó 
23-án este 8 és fél órai kezdettel tartja meg. 
Ez alkalommal a szentév megnyitását és a 
Rómában rendezett missziós kiállitást vetített 
szines képekben mutatja be és magyarázó 
előadást tart dr. Lestyán József gyulafehér
vári theoiogiai tanár. E kiválóan értékes és 
felette tanulságos előadás iránt már most igen 
nagy érdeklődés van városunkban, mindazon
által a rendezőség ezúttal is kéri a t. közön
séget, hogy minél nagyobb számban szíves
kedjék megjelenni.

— Hány községi választó van Déván. 
Illetékes helyről nyert információnk szerint 
közölhetjük, hogy Déván circa 1600 községi 
választó van, ebből 128 szavazat szántóhalmi. 
A magyar szavazók száma 760.

— Rendőrségi inspektorátus Petro- 
zsényben. Az erdélyi és bánsági bányaváro
sok rendőrségeinek vezetésére és ellenőrzé
sére a kormány uj inspektorátust szervezett 
Petrozsény székhellyel. Az uj inspektorátus 

vezetőjévé Deac Gyula subinspektor generált, 
volt petrozsényi rendőrfőnököt nevezték ki, 
míg a petrozsényi rendőrség uj főnöke Far
kas Emil, volt lupényi rendőrfőnök lett.

— A református egyház — női bizott
sága által — február hó 28-án rendezi V-ik 
vallásos összejövetelét a konviktusi imaterem
ben, a következő sorrenddel: 1. imát mond 
Gergely Ferenc lelkész. 2. 263-ik éneket énekli 
a gyülekezet. 3. Szaval három iskolás kis
leány. 4. Felolvas: „Napról-napra“ Réthy 
István. 5. Énekel a dalkar. 6. Szaval Fülöp 
Vilma. 7. Énekelnek az iskolás leánykák. 8. 
Felolvas tanulói emlékeiből Bodor János lel
kész. 9. 268-ik éneket énekli a gyülekezet, 
önkéntes adományok: a szegények javára.

— Százéves a kemény gallér. Néhány 
nap múlva lessz száz éve annak, hogy Lon
don elővárosában egy mosónő „feltalálta“ a 
kemény gallért. Érdekes, hogy a kemény gal
lér divatja csak nagyon lassan tudott tért hó
dítani és csak későbben szerzett állandó hí
veket. Mint hírlik: a londoni mosónők nagy 
ünnepségeket készülnek rendezni ezen a ne
vezetes százéves évfordulón.

— A Szászváros és vidéki „Hangya“ 
szövetkezet évi közgyűlése, mely február 
28-ikára volt kitűzve, bizonytalan időre el- 
halasztatik. A rendőrségtől értesitést vettünk, 
hogy kormányrendelet folytán egyelőre gyű
lések nem engedélyezhetők. A közgyűlés napja 
annak idején szintén hírlapi utón közölve 
lesz. Az igazgatóság.

— A piacon fényes nappal pofozkodó 
kereskedők. Kinos jelenetnek voltak tanúi 
húshagyó kedden a Főtéren a déli órákban 
járkáló polgárok. Ugyanis a Gönczy Elemér
féle kereskedés előtt L. J. és A. E. helybeli 
kereskedők heves szóváltás és kölcsönös be
csületsértő kifejezésék után összepofozkodtak. 
A hirtelen támadt utcai verekedésnek számos 
tanúja volt s ezek egynehányának sikerült 
is az egymást gyalázó, egymást pűfölő és 
egymásba kapaszkodó ellenfeleket szétválasz
tani. Az ügy előzményeiként holmi kikölcsön
zött summák és ezek tulmagas kamatlábai 
feletti nézeteltérések szerepelnek. Az ügynek 
a bíróság és törvényszék előtt lesz folytatása, 
ahol eldől, hogy ki a hibás. Hírlik, hogy az 
esetet előidéző kölcsön és ennek kamatlába 
miatti affér nemcsak a bíróság, hanem az 
adóvallomások ellenőrzését végző pénzügy
igazgatóság elé is fog kerülni. Az eset nem
csak kereskedői közökben, hanem városszerte 
is élénk szóbeszéd tárgyát képezi. Szomorú 
kórkép az, amikor két deresedő fejű kereskedő 
az utca nyilvánossága előtt kölcsönös szóbeli 
és testi sértegetésekkel véli üzleti ügyeit el
intézni. Bárkinek is legyen igaza az üzleti 
nézeteltérésben, a közvélemény az, hogy az 
elintézés módjáért mindkettőt elitéli. Hirlik, 
hogy a kereskedőtanács (Sfatul negustoresc) 
is foglalkozni fog ez üggyel.

— Nyoma veszett a tolvajoknak. Tud
valevő, hogy a helybeli izr. templomból egy 
éjjel eddig ismeretlen tettesek két értékes 
ezüst gyertyatartót, két ezüst sormutatót és a 
perselyben levő pénzt ellopták. Úgyszintén 
eddig ismeretien tettesek a forgalmas Vá
sár-utcában lévő Gensthaler-féle ékszerüzletbe 
fényes nappal, délelőtt 11 és 12 óra között, 
amig a tulajdonos adót fizetni ment, beha
toltak s a pult üvegét betörve, onnan 25 da
rab aranygyűrűt emeltek el. A mindkét eset
ben széles körben megindított nyomozás 
nem vezetett eredményhez. A tolvajoknak 
nyoma veszett. Mindenki jól teszi, ha a leg
messzebbmenő óvatosssággal ügyel javaira, 
értékeire.
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— Inspekciót e héten (február 22. reg
gel 6 órától március 1. reggel 6 óráig) a 
Graffius-féle gyógyszertár tart. Éjjeli csengő 

működik.
— Aki eladni vagy venni akar, ax 

hirdessen a „Sxásxváros és Vidékéi
ben. Hirdetési dijak olcsók!

— Olvasóink figyelmét — faji és vallási 
különbség nélkül — felhívjuk a Transsyl
vania nagytermében f. hó 23-án este fél 9 
órakor Szent Antal tiszteletére rendezendő es
tére, amikor is a Rómában rendezett missziós 
kiállítást dr. Lestyán József gyulafehérvári 
theologiai tanár vetített szines képekben mu
tatja be, miközben magyarázó előadást fog 
tartani. A missziós kiállításon a világ min
den részéből részt vettek s igy a nem kato
likusoknak is nagyon érdekes lesz meghall
gatni és megtekinteni dr. Lestyán theologiai 
tanár szemléltető előadását.

— Feltalálták a hajlitható üveget. Az 
ipari élet számos ágában, de a mindennapi 
élet praktikus használatában is korszakalkotó 
változásokat előidéző felfedezésről adnak hirt 
az angol lapok. Egy nagy angol ipari cso
port megvásárolta két osztrák tudósnak a haj
lékony üveg előállitására vonatkozó találmá
nyát. Az üvegnek eddig hajlékony helyettesi
tője a celluloid volt, amelynek sok fogyaté
kossága volt. így nem elég erős, nem elég 
nagy a felületi keménysége, hamar törik, ha
mar karcolható és az időjárás hatásának ki
téve elveszti átlátszóságát. Az uj találmány 
egyesíti magában az üveg összes jó tulajdon
ságait s amellett igen nagy mértékben hajlit
ható és rugalmas is. Teljesen viztiszta, szin- 
telen, átlátszóságát minden hőfoknál és az 
időjárás közepette megtartja, kemény, mind
amellett egészen félköralakig meghajlítható. I 
Törési felülete nem éles, hanem tompa és 
kézzel is nyugodtan törhető. Súlya felényi a 
régi üveg súlyának. Labda alakúra formálva 
és kőpadlóra ejtve ugyanolyan magasságra 
visszaugrik. Teherbiró képessége is nagyobb 
mint a régi üvegé. Az uj üveg az „organikus 
üveg** nevet kapta, ellentétben a régebbi üveg
készítményekkel, amelyek organikus ásványi 
anyagokból készültek. Az uj üveg alapanyaga 
növényi termék. Az uj üveg előállításának 
költsége nem drágább, az eddigi gyártott 
üvegfajtánál.

Eladó ház. (Orá^tie, Gyár-u.) Ház, 
csűr, istálló, kert, nyárikonyha stb. 
Értekezhetni Rápolthy Béla termény
kereskedővel, Orá§tie, Főtér 30. sz.

124 2-3

Szolid, polgári vendéglőmbe 
egy ügyes és értelmes felszolgáló nőt 
keresek, aki családtagként lesz ke
zelve. Bővebbet Stephani János ven
déglősnél Orá$tie. 126 2-3

Értesítés! 1281-3
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 

közönséget, hogy Kasztói-utca 4. szám 
alatti üzletemben kitűnő minőségű lisz
tet, úgy gőzmalmit mint vizimalmit, 
valamint tengerit, tengeri lisztet, korpát 
és fűszert a legelőnyösebb árban lehet 
beszerezni.

Egyben a nagyérdemű közönség szi
ves pártfogását kérve, vagyok kiváló 
tisztelettel: ifj. Kniesl Fűlöp.

&

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

csakis a megyében megjelenő újságokból 
olvashatja.

Rendelje meg a 14 év óta fennálló s a 
megye minden részébe járó

„Szászváros és Vidéke“-t
Előfizetési ára: egész évre 160, félévre 80, 
negyed évre 40 leu. Hirdetései olcsók!

Ábrahám Manónál
Főtér 13 sz. alatt kitűnő minőségű 
lisztet, úgy vizimalmit, mint gőz-
malmit, valamint tengerit, tengeri
lisztet, korpát, a legelőnyösebben 

vásárolhat. 98 8-

rI vá olv sietve ? s

í

— Szervusz öcsém I Hová oly sietve ?
— Megyek a Szőllősy-féle üvegkeres

kedésbe toalette-tükröt vásárolni.
— Minek az, hisz’ amióta a hires

Schmoll pasztá- 
(cipőkrém) val fényesítem lábbelimet, 
azóta cipőm fölé hajolva borotválkozom 
s nyakkendőm félrecsusszanását is abból 
állapítom meg. — A közkedvelt

Schmoll paszta 
helyben is minden bőr- és füszerkeres- 

kedésben kapható. 118 4—6

Hangya szövetkezetbe konyha
kerti és virágmagvak megérkeztek. 
Piața Aurel Vlaicu 13.

Hegedűs Lajos asztalos
mester műhelye és lakása a 
Str. Gh. Bariéit (Sörház-utca, Scha- 
serné-féle házban) 6 sz. a. van. 120 3-3

Hirdetés

Í 
£ A legjobb, legdivatosabb, 

kitűnő minőségű

női-, férfi- h gyermeK-, 

strapa- és luxus
123 2-5

cipők
állandóan kaphatók
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Fetroșeni főutcájának legszebb 
helyén egy nőidivat confectio és 
szabóságban jól bevezetett üzlet be
rendezéssel és áruval vagy anélkül 
eladó. - Bővebbet

97 8-

Lőwy Sándor
Petroșeni.

Heinrich Síréit utóda
nál, Orăștie, Vásár-utca.
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