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Megjelenik minden vasárnap.
Mindennemű pénzküldemények a „Szászvárosi Könyv

nyomda Rt.“ címére küldendők.
Hirdetések árszabály szerint — Kéziratok nem adatnak vissza

A Vészfék.
A Kolozsvárról a nagyváradi kon

gresszusra utazó diákok meghúzták a 
vészféket és megállították a vonatot, 
mert a kocsiban nem volt világitás. 
Igazuk volt a diákoknak, mert a vas
útnak a pénzért, melyet az az utasok
tól kap, kötelessége nemcsak a szállí
tás tényét magát elvégezni, hanem úgy 
és olyan körülmények között, amint azt 
a szabályzatban- megállapított feltételek 
között vállalta. Ezek között pedig benne 
van az is, hogy a vonatokat este vi
lágítani, télen fűteni kell. A diákok ko
csijában nem volt világitás, tehát nyilt 
pályán megállították a vonatot. Azt 
vissza kellett vinni a kolozsvári állo
másra, ahonnan másfél órai késéssel 
indult útjára. Azonban nemcsak ez az 
egy vonat késett, hanem az összes többi 
vonat is, melyek ezen a vonalon köz
lekednek. A diákok bizonyára tudatá
ban voltak ennek és hogy annak da
cára úgy cselekedtek, csak helyeselni 
tudjuk. A vészfék szimbólum. Szimbó
luma annak, hogy minden olyan ak
ciót, mely a rend ellen irányul, meg 
kell állítani. Minden olyan ténykedés
nél, mely a szabályokba, rendeletekbe 
vagy a törvényekbe ütközik, meg kell 
huzni a vészféket. "Meg kell huzni a 
vészféket mindenkinek, ha bárhol Ro
mánia közéletében olyant lát és tapasz
tal, ami a köznek, az államnak kárára 
van. Mert panaszok, sérelmek — saj
nos — nagy számban vannak. Ezek a 
panaszok pedig sohasem fognak meg
szűnni. A sérelmek orvoslására rövid
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Bécsi levél.
(Folytatás.)

Bécs harangjai templomba szólítják a hí
vőket. Bár ma szociálisták urai a városnak, 
a vasárnap megmaradt a hivő, ájtatos polgá
rok napjának. A templomok zsúfolva vannak 
s legyen bárki az, bármily vallásu, mély áhi
tat szálija meg, ha a belváros valamelyik ősi 
templomába betéved. A legcsodálatosabb épít
kezési remekművek ezek a templomok, me
lyek talán nem a nagyságukkal hatnak, de 
érezzük a géninek jelenlétét mely felépítette, 
hogy időtlen időkön keresztül hirdessék a 
szépnek és felségesnek kőbe merevített ema 
lékét. S e templomok felséges falai között a 
legtökéletesebb egyházi zene szólal meg, s a 
legtökéletesebb khorus hangján szál fel a 
hódolat és áhítat Istenhez. Valamennyi temp
lom a Habsburgok vallásosságának, bőkezű
ségének ékes bizonyitéka, mint általában Bécs 
valamennyi többi építészeti és művészeti al
kotása. Város, annyit mint Bécs, egy sem 

idő alatt nem számíthatunk, ha csupán 
néhanapi siránkozásra görbül a szánk. 
Nemcsak akkor kell meghúzni a vész
féket, ha a vasúti kocsik nincsenek vi
lágítva, a vészféket nemcsak akkor 
használjuk, ha esetleg közvetlen veszély 
fenyegeti az utasok testi épségét. A 
vészfék szimbólum, mely mindenütt 
rendelkezésünkre áll, ahol az egyén a 
közzel érintkezésbe jut. Használjuk is! 
Használja mindenki kivétel nélkül, aki
nek az ország, a köz sorsa, az állam 
konszolidációja, az emberek boldogu
lása szivén fekszik. A sajtó politikai 
pártállásra és megjelenési nyelvre való 
tekintet nélkül nap-nap után éber figye
lemmel kiséri az eseményeket. Nem
csak beszámol az eseményekről, hanem 
azokat megjegyzésekkel, széljegyzések
kel, széljegyzetekkel és kommentárral 
is ellátja. Ezen egyformán joga és kö
telessége teljesitésében a kisebbségi 
sajtót nemcsak kisebbségi, hanem ál
talános emberi szempontok és az ál
lamnak mindeneKíeiett való érdeke ve
zérlik. Aminthogy a kisebbségi kérdés 
az általános emberi és az államnak 
ezer mindenekfelett való érdekétől el
választhatatlan. A köznek egy állam 
keretén belül élő összes egyedei ennek 
a köznek integráns részét képezik. Te
hát mindenki, aki a köz ellen vét, ön
maga ellen is bűnt követ el. Józan 
emberi ésszel nem is képzelhető el, 
hogy bárki önmagának akarna ártani. 
Ha mégis fordulna élj ilyen eset, meg 
kell huzni a vészféket. A túlzóknak, a 
sovinisztáknak sok mesterségesen tá
masztott bajuk van a kisebbségekkel.

köszönhet uralkodójának s a csúnya hálát
lanságnak legrikitobb példáját szintén Bécs 
nyújtja a világnak. Akiktől mindent kaptak s 
akiknek bőkezűségéből felhalmozott kincsek 
és szépségek legfőbb mozgatói az egyre fel
lendülő idegenforgalomnak, mely 1927-ben 
200 millió sillinget (4 milliárd és 600 millió 
ieut) jelentett Bécs városának, ma nagyrész
ben nyomorgó, minden vagyonuktól, vagy 
segélytől megfosztott megtagadottjai az egy
kor oly büszke császárvárosnak. Talán ren
dén való lehet, hogy a volt uralkodóház fia
tal tagjai kezük munkájával szerzik meg ne
hezen a mindennapi kenyeret (egyiknek zöld
ség üzlete van, a másiknak kerékpár kellék 
és kikölcsönzője a külvárosban stb.), de hogy 
magukkal tehetetlen öreg s beteg főherceg
asszonyok nyomorogjanak az a mai szociális 
érzékű Bécsnek nem válik érdemére.

A szociális alkotások terén Bécs ma két
ségtelenül egyedül áll az egész világon. Az 
első városa volt Európának, mely, felismerve 
a lakásszükségben rejlő veszedelmet, hihe
tetlen energiával fogott neki az építkezésnek, 

Ezek a bajok azonban nem lehetnek 
tulkomolyak és tulnagyok. így sokszor 
ok nélkül húzzák meg a vészféket. Jó 
kormányzás, jó törvénykezés, jó köz
igazgatás alapja az állampolgárok meg
elégedettségének és ezzel az állam biz
tonságának, tekintélyének befelé és ki
felé. Aki azért húzza meg a vészféket, 
mert ezt túlfűtött sovinizmusa diktálja, 
az ok nélkül késlelteti a konszolidáció 
vonatának előrehaladását. D. H.

| Sándor János. |
E hó 10 én hunyta le örök álomra sze

meit: Sándor János a Kun-kollégium nyugal
mazott igazgató-tanára s vele kidőlt a régi 
kálvinista professori nemzedék egyik legöre
gebb és legértékesebb tagja.

Pákéi Sándor János neve nemcsak Szász
városon volt valóságos élő fogalma a refor
mátus pap-tanár sokoldalú, tevékeny és tu
dományos egyéniségének, hanem mindenütt 
általánosan ismert alakja volt ő ¡z egész er
délyi kálvinizmusnak is, mert egész életét, 
úgy a nevelői, mint a közéleti munkában, 
az egyetemes kálvinizmus magosabb érdekei
nek szolgálatára szentelte oda — még akkor 
is, mikor a látszólag pátrióta érdekekért, a 
Kún-kollegium felvirágoztatására és a mo
dern nevelői eszményeknek az ősi scholába 
való átplántálására — Szászvárosnak aján
dékozta oda 1872-ben egész életét és azidő- 
től fogva érdemekben, sikerekben gazdag 
munkásságát.

Tanári és igazgatói működése egyik leg
szebb fejezete marad mindvégig a fényes 
múltú s szerencsétlen sorsba hajszolt Kún- 

eddig körülbelül 30,000 komplett lakást adva 
át legelső sorban a szakszervezetek tagjainak. 
A házaknak ma ugyszólva alig van értéke. 
A régi lakókat védi a törvény. Egy három
szobás lakás negyedévi bére 14 silling (322 
leu) a XVI. kerületben a mihez azonban még 
a lakásadó s egyébb illetékek járulnak s igy 
esik az, hogy egy modern 4 emeletes palota 
hozama pl. a XII. kerületbe évi 3 silling (69 
leu.) Az adók lerovása után ennyi marad a 
háztulajdonosnak. Annál hihetetlenebb lelé- 
pési dijakat fizetnek az uj lakók s kereske
dők. A Maria Hilfer slrassen egy normális 
nagyságú üzlethelyiség lelépési dija a hely
ségtulajdonos egyházközség templomának tel
jes renoválási költsége a templomtalpazatától 
a torony aranygombjáig pedig az alapzat jó 
széles s az aranygomb ködbe vész.

Iskolái mintaszerűek, teljesen ingyenesek, 
a gyerek tankönyvtől, Írószertől elkezdve a 
skiig mindent ingyen kap, ingyen sportol, 
tízóraizik és tesz nyáron tanulmányi kirándu
lásokat. Utcái ragyognak a tisztaságtól. Egy 
eldobott villamosjegyért, ha észre veszi % 



2 SzAszvAros és Vidéke 3. szám—1928,

kollégium történetének. Elmondhatjuk, hogy 
szinte korszakokat átívelő, pátriárkái élete, 
egymagában is visszaverő prizmája annak a 
sokszor divergáló fénnyalábnak, amit mi: er
délyi kálvinista tanügynek nevezünk. Hiszen 
ez a fénnyaláb, amelyik a legizzóbb fényko
rongból tündöklött elő, de amelyik a XIX. 
századbeli koreszmék, történeti hullámverése
inek olyan más-más rétegződésű és öszszeté- 
telü légrétegein tört magának utat, hogy nem 
csoda, ha a régi nemzedéknek kristály tiszta 
lelki felületéről, — a székely havasoknak élő 
tengerszemeiről,’— úgy verődött vissza, ahogy 
ennek törvényeit az örökre letűnt eszményi 
világ praeformálta. Ha a változó módszer 
és nevelési eszmény egy meglehetősen elász- 
tikus „humanitárius“ érdekért szinte elejtette 
a régi kálvinista kollégiumok hitvallásos ne
velési eszményeit, ez a sokak által magasz
talt „modern emelkedés,“ bizony a Sándor 
Jánosok lelkének hófehér felületén úgy ve
rődött vissza, mint tört sugára egy tulhevi- 
tett fényzuhatagnak, hol a sokféle fényességek 
között a legértékesebb elem-sávoknak mégis 
a régiek maradnak meg mindvégig, aminők: 
a hitvallás, a szivnemesség s az Istennel dia
dalmaskodó akaraterő. És ebben a kultur 
harcban, a fénynek és árnyéknak ebben a 
didaktikus tusájában : benne van a régi nem
zedéknek tragikuma,- mert az alkalmazkodás 
dárvini brutálitása őket is kényszeritette, hogy 
a régi prelegáló professori típust átlendítsék 
a didákta tanári tipusba, hol már nem az az 
elsődleges érték, amit eddig Bethlen Gábor 
nagyszerű kollégiuma tanított, hanem „az,“ 
amit a vall, és közokt.-ügyi miniszter — hu- 
mánisztikus és suprakonfesszionális — tan
terve irt elő, aminek pontos betartásához köt
tetett az „államilag segélyezett“-ség unifor- 
nizáló áldása is. Sándor János csak formai
lag tudott beleilleszkedni ebbe az uj világba, 
tartalmilag azonban a régi világ drága és 
örökké értékes eszményeiben élt, nevelt és 
tanitott. Inkább nevelt, mint tanitott, mert a 
Kálvin Institutioiból ezt tanulta s mert Nagy- 
enyeden erre praeformáltatott. Amikor elbú
csúzott kathedrájától, a szászvárosi Kún-kolle- 
giumból is észrevétlenül (mert más volt a 
korszellem s ki vette volna észre ?) kivonult

rendőr már 2 si[ling a büntetés s a küiöm- 
ben spórlós bécsi inkább megszokta, hogy 
elviszi a legközelebbi papírkosárig feleslegesé 
vált papírdarabját, sem hogy megkockáztas
son 46 leüt. Egyre nagyobb számban épülő 
nyilvános fürdői, könyvtárai mind horribilis 
összegeket emésztenek fel, melyet pénzügyi 
diktátoruk Breitner hihetetlen leleményesség
gel teremt elő a kereskedők és középosztály 
zsebéből. Bécs hihitetlen fejlődése elkápráz
tatja az idegent, de ennek a kíméletlen pénz
ügyi politikának már mutatkozik a sötét ol
dala. A középosztály és a kereskedők anyagi
lag teljesen kimerülve teljesitő képességük 
határához érkeztek, a szakszervezeti tagok 
pedig távol állanak attól a gondolattól, hogy 
maguk is hozzájáruljanak a jelenlegi potem- 
kiád fentartásához. A külföld már megelé
gelte a folytonos kölcsönzést s miután a bel
földi források már kimerültek a munkanél
küliség ijesztő méreteket ölt (jelenleg 240.000 
segélyezett munkanélkülije van) sezeknek eltar
tása óriási összegeket emészt föl. Hogy az
tán a tiz év alatt ily módon elkényeztetett 
tömeg, mily módon fogja egyszer tudomásul 
venni a nincsnek megjelenését, szégyenkezve 
jelzi a júliusi zavargások alatt felgyújtott Igaz
ságügyi palota, mely kormos falaival ma is 
csonkán mutat az égre s amelynek felépíté
sére már nincs pénz.

a históriai múlta, hogy azal együtt kivonul
jon a hattyus fejedelem dicső öröksége: a 
mindenekben öntudatosan kihangsúlyozott, 
konfesszionális erdélyi kálvinista kultur esz
mény! Igaz, hogy még ezután is meghajol
tak s bókoltak a hattyus lobogókra irt re
formátus eszmények előtt itt és a többi kol
légiumokban is, de már az értéksorrendben 
második, vagy harmadik helyre került az, 
ami eddig a pap-tanár „tanvezetők“ alatt a 
legeslegelső volt.

A történelem vaskeze nem engedte meg, 
hogy az uj eszmék és tan-jelszavak igazol
hassák magukat, pedig a megujhodott kollé
gium igézetes haladást mutatott és gyönyörű 
jövendőt ígért. Sándor János ebben az igé- 
zetesen pompás virulásban már csak egy — 
procul negotiis — nyugalomban élő bölcs 
higadtságával tudott gyönyörködni. De va
lahogy érzett az ő anekdotázó, múlton me
rengő aranyos humorán, hogy gyönyörködé
sének van egy kis kesernyéssége is. És ilyen
kor elevenitgelte fel a régi kálvinista diák
élet hihetetlen egyszerűségeit és küzdelmes 
esztendeit, amikor több volt a zsoltár ének
lés a kollégiumban, de több volt benne a 
szegény fiú is- És mig aranyozta, visszaál- 
modozta a régi múltat, dübörgő lépteivel jött 
a legújabb korszak. A világháború szeren
csétlen vége mindent eltemetett, elhordott és 
felprédáit eszményeiből, álmaiból! Bevette 
hát magát szerettei közé, hogy gyengülő sze
meivel ne lássa a szörnyű (kataklizmát, ame
lyik megsemmisítette a 350 éves főiskolát s 
a szélrózsa minden irányában szétszórta újabb 
kartársait s amelyik kihúzta lábai alól kis 
földbirtokát, melyet becsületes munkával, ta
karékossággal szerzett s amelyet a nemes ló- 
főszékely atavisztikus rajongásával szerzeteit... 
Az öreg professor alól kicsúszott az egész 
világ s megingott a firmamentum ... Lassan, 
lassan ráborult szemeire az örök sötétség s 
a hamvadó zsarátnok egészen kialudott.

Az árnyék — úgy látszik — diadalt vett 
a világosságokon!

És mégis: sub spécié aeternitatis: a fényé, 
az igazságé, az Istené a diadal 1

*
Életrajzi adatait az alábbiakban közöljük:
Sándor János született 1840. nov. 15-én, 

Pákéban, Háromszékmegyében. 1852. és 1853- 
ban a székelyudvarhelyi ev. ref. kollégium 
elemi osztályaiban tanult. 1854—1867-ig a 
nagyenyedi Bethlen-főiskolában végezte a 
gymnasialis-, 3 éves bölcsészeti-, 2 éves jogi- 
és 2 éves theológiai tanfolyamot. 1867— 
1870-ig terjedő 3 év alatt rendes osztály-ta- 
nitó és iskolai contra volt ugyancsak az enyedi 
Bethlen-főiskolában. 1870—1872-ig a berlini-, 
haliéi- és tübingeni egyetemeken hallgatta a 
természettudományok előadását, főleg termé
szetrajzot és vegytant. A szászvárosi Kűn- 
kolleginm elöljárósága 1871-ben, midőn még 
az egyetemen volt, segéd-tanárrá választotta 
és 700 írttal segélyezte. A tanitást 1872. 
szept 1-én kezdette meg, 1873-ban a termé
szetrajz és vegytan rendes tanárává választa
tott. E minőségben működött 33 éven át, az
zal a különbséggel, hogy a konventi tanterv 
a vegytant a gimnázium rendes tantárgyai 
közül törülvén, tantárgya a természetrajz mel
lett többé már nem a vegytan, hanem a föld
rajz lett. 1875—1880 ig igazgató volt s vál
ságos időkben vezette át a kollégium sülye- 
dező hajóját a biztos révbe. Régészettel és 
eológia kutatásokkal sokat foglalkozott s a 
Kún-kollegium régiségtárának és természet
rajzi múzeumának ő vetette meg alapjait. 
Szászvároson 1874-ben házasodott meg s el
vette lozsádi Zudor Idát, kivel boldog csa

ládi életet élt 1901-ig. Nyugalomba vonulta 
után a kollégiumnak gondnoka is volt hu
zamos ideig.

Aggkori végelgyengülésben halt meg 88 
éves korában. Temetése f. hó 12-én d. u. 
3 órakor ment végbe nagy részvét mellett.

Gergely Ferenc.

A városházáról.
Hogy a kéményseprés teljesítése alaposab

ban ellenőrizhető legyen, másfelől pedig a 
fizetendő dijak körül a vita fel ne merülhes
sen, a tanács minden egyes háztulajdonos, 
illetőleg bérlő részére egy-egy könyvecskét 
oszt ki, amely tartalmazza a kéményseprés 
dijszabását és megfelelő lapokat, melyekre be 

• lesz vezetendő, hogy mikor történt a kémény- 
j seprés. A könyvecske ára 2 leu és a kézhez- 
I vételkor fizetendő.

A folyó évre a tanács felfogadta az uj 
mezőőröket, fizetésüket egyénenkint havi 1000 
leuban állapítva meg.

A tanács e hónap 16-ától kezdődő hatállyal 
az elsőrendű élelmi cikkek árát a következő- 

| képpen maximálta. Marhahús 30, sertéshús 
40—42, juhhus 26, olvasztani való szalonna 
56, zsír 70 leu kilogrammonként. Tehéntej 
6 leu, bivalytej 8 leu, literenkint. Vendég
lőkben húsleves (0 2 liter) 5 leu, főtt hús 
körzettel 16 leu, főzelék sertésföltéllel 22 leu 
marhasült (180 gram) 18 leu sertéssült 26 
leu adagonként, marhapörkölt 16 leu, sertés
pörkölt 22 leu. Főtt tészta 10 leu, salátanemü 
4 leu, 1 szelet kenyér, 1 kifli vagy zsemle 
1 leu, 1 pohár tej 4 leu.

Az uj rendelkezések szerint az évi föld
adót vegyes bizottság veti ki. A kivetés el
készült és a városi iktatóhivatalban közszem
lére van kitéve, ahol a hivatalos órák alatt 
bárki megtekinheti és a sérelmes kivetés el
len e hónap 20-ig felszólamlással élhet.

A hatósági orvos mellett működő egész
ségügyi segéd (agent sanitar) személyében 
változás állott be a régi Scofeș elhelyezésé
vel és az uj segédnek, Samoilescu József
nek kinevezésével. Feladata ennek a hivata
los személynek, hogy a hatósági orvos köz
egészségre vonatkozó oiyszerü rendelkezéseit 
mint fertőtlenitést, végrehajtani

A helybeli köztisztasági alkalmazottak 
monstre nagygyűlése.

Abból az alkalomból, hogy Szászváros a 
sétatér kapujától a bika istálló rejtelmes mé
lyéig jégpáncél alatt van s a háziurak ösz- 
szes családtagjaikkal a járdákat kaparják, hogy 
embertársaiknak s az adóösszeiró bizottság
nak legalább kapujuk előtt tegyék szabaddá 

| az utat, részint azért, hogy barátaik borsót 
törjenek úgyis paprikás orruk alá, részint, 
hogy az adókivetők minden zökkenő és csu- 
csunkálás nélkül vihessék el párnájukat, a 
köztisztasági alkalmazottak, kik a fecskékkel 
együtt tűntek el egy őszi szombat délután a 
város utcáiról, a közönség kívánságával szem
ben való állásfoglalás céljából nagy gyűlésre 
gyűltek össze a „Trei păduchi“ összes he
lyiségeibe.

Az elnök, ki egy utca-átjárón elcsúszva 
megütötte magát, a pár szavas megnyitó 
után erélyesen kelt ki a város vezetősége el
len, hogy az megengedte a havazást s az 
azzal kapcsolatos síkossá tevését az átjárók- 

I nak és a gyűlés viharos lelkesedése köze- 
i pette elfogadottnak jelenté ki ama határozati 
I javaslatot mely követeli, hogy a házi urak 

és a tanácstagok sajátkezüleg gondoskodja
nak az átjárók és közhelyek tisztántartásáról,
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melynek ilyen nagymérvű elhanyagolása ve
szélyezteti a köztisztasági Őrök testi épségét. 
Ugyancsak e gyűlésen mondották ki újra és 
erősítették meg a fennállásuk óta érvényben 
levő ama szokást, hogy ők októbertől máju
sig illetve a három fagyos szentek elmúltáig 
sem a más, sem a maguk háza előtt nem 
sepernek, egyben követelik, tekintettel az át
járók cugos voltára, az utcák teljes szélmen- 
tesitését. A gyűlés azután küldöttségé alakult 
át s annak vezetője ékes szavakban fejezte 
ki a köztisztasági alkalmazottak háláját a vá
rosházán azért a messzemenő előzékenysé
gért, mellyel ott munkamentességüket hono
rálták. Az ezután rendezett parázstüntetés 
alatt, miközben szemetet szórva, végigvonul
tak városunk Boulevárdjain és Avenuin, he
ves kifakadások hangzottak el a felvonulók 
ajkán a tisztaság ellen.

A város vezetősége mély megilletödéssel 
gyönyörködött alkalmazottainak imponáló ma
gatartásában s mély megbotránkozással nézte, 
hogy adófizető polgárai hogy vágódnak hasra 
az utcai átjárókon. — a —

HÍREK.
A naptár farsangot jelez, 

azt a szakát a kezdődő évnek, mikor sza
bad a jókedv s teli kamara és pince mel
lett, pompás meleg szobában versenyt csi
lingel a kacagás a puha havon repülő szán 
ezüst csengőivel. Hej de messze elmarad
tak tőlünk ezek az idők. Mikor anno Isten 
tudja hányban öreg naptárcsinálok meg
csinálták ezt az okos beosztást, bizonyára 
igy is volt. Bizonyára magasra hágott a 
jókedv a büszke vártornyok bolthajtásos 
termeibe s kicsiny kunyhók búbos kemen
céje mellett. Azóta a népek történelmének 
országutján rongyos lett a saru, sárrá vál
tozott a verejték csöpjeitől az ut pora, meg
görnyedt a büszke hát s barázdás lett az 
arc. Máskép lett azóta minden. Nem úgy 
kacagunk, nem úgy bánkódunk, más a ha
ragunk, más az imádságunk, más az éle
tünk. Bandukolunk az élet országutján s 
már nem vesszük észre, hogy a pacsirta 
felettünk, hogy dalol, nem látjuk, hogy 
hogyan hullatja szirmát az akácfa virága, 
nem látjuk a kék eget, az úszó bárány
felhőket, csak azt látjuk, hogy tőlünk jobbra 
balra emberek haladnak, osztályosaink a 
gondban, mely ott kisért bennünk és a 
mely megvakit, hogy ne lássunk és süketté 
tesz, hogy ne halljunk semmit. Gondten
gerben hánykolódik csólnakunk, oly mesz- 
sze van tőlünk az Ígéret partja s oly kö
zei hozzánk a kétségbeesés végtelenje. S 
a ma kinlódásának, verejtékezésének, bá
natának és kétségbeesésének visszhangja, 
a jövő bizonytalansága és kilátástalansága. 
Nem a máért, a jövőért nincs farsangunk, 
nem a ma borussága, de a jövő ködbe- 
veszése sir a telkekbe. Vájjon mikor ér 
már hajónk uj vizekre? Vájjon mikor fo
gunk kacagó kék ég alatt lágyan hullámzó 
vizeken, erős és megifjodott lélekkel friss 
életkedv felé tavaszi szellőtől duzzadó vi
torlával repülni? Vájjon fogunk-e? —b—

— Házasság. Solyom Jolán és Sácárean 
Vidor 1928 január 4-én házasságot kötöttek 
Déván.

— Hangverseny. F. hó 21-én, szomba
ton este ritka élvezetben lesz része városunk 
közönségének. Horceag Savéi agilis katonai 
karmester vezetésével, városunk társadalmá
nak közreműködésével Hayden: „A Terem
tés" című híres egyházi oratórium kerül elő

adásra a Transsylvánia szinháztermében. E 
nálunk ritka nagyszabású és művészi hang
verseny bizonyára városunk zeneértö és ked
velő közönségének osztatlan részvételét fogja 
eredményezni, tekintettel arra is, hogy jöve
delme a város különböző elemi iskoláinak 
szegénysorsu tanulóit lesz hivatva segélyezni.

— Kaszinói közgyűlés. A szászvárosi 
Magyar Kaszinó január hó 22-én d. u. 3 
órakor a kaszinó helyiségében fogja megtar
tani évi rendes közgyűlését, melyre a tagok 
ezúton is meghivatnak. Tárgysorozat: 1. El
nöki megnyitó. 2. Igazgató évi jelentése. 3. 
Pénztárvizsgáló bizottság jelentése. 4. Tag
sági dij 1928-ra. 5. Költségvetés 1928-ra. 6. 
Jegyzőkönyv, könyvtár és gazdasági szerel
vények megvizsgálására kiküldött bizottságok 
jelentése. 7. Eshető inditványok, melyek azon
ban 24 órával a gyűlés megkezdése előtt el
nöknek bejelentendők. 8. Tisztujitás. Ha a 
tagok a gyűlésre nem jelennének meg hatá
rozatképes számban, akkor a gyűlés ugyan
ezzel a tárgysorozattal január 29-én fog meg
tartatni, amidőn a gyűlés tekintet nélkül a 
megjelenő tagok számára fog határozni. Elnök.

— Figyelmeztetés. Az adóhivatal veze
tősége ezúton is figyelmezteti a helybeli ke
reskedőket és iparosokat, hogy minél előbb 
vegyék át az adóhivatal helységében kapható 
4 és 5 modelü declaratiákat, jövedelmük be- 
vallhatása céljából. E törvényben előirt kö
telességüknek 1924. jan. 1—31-ig kötelesek 
saját érdekükben külömbeni büntetés terhe 
alatt eleget tenni.

— Az „Obsitos.“ A ref. dalárda tagjai e 
bájos, örökszép operett keretébe vonultatják 
fel legkiválóbb énekeseiket. Február 4-én a 
„Transsylvania“ szinháztermében megint egy
szer ünnepet ül a magyar muzsika.

— A tűzoltók ezévi rendes közgyűlése 
a múlt vasárnap délután folyt le, melynek 
eredményeképen újra megválasztották a régi 
tisztikart és pedig tűzoltóparancsnok Faragó 
Endre, alparancsnokok Ilié Ciurderesc építész, 
Speil Ede vendéglős, Dörner Richard keres
kedő pénztárnok, Solymossy József városi 
tisztviselő, Schmidt M. Károly festő és Stern 
Ferdinánd kereskedő adjutánsok, Graffius 
Adolf szertárnok. Mint minden évben, úgy 
az idén is feltűnt a város polgárságának 
részvétlensége a közügyek iránt. Ez azonban 
nem fogja gátolni a testületet abban, hogy 
önfeláldozó működését a jövőben is kifejtse.
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A jelenkor legjobban készített és 
legolcsóbb európai gyártmányú 
autója. Tartós, nagy ellenálló ké
pességű, gazdaságos, kevés benzin 

és olaj-fogyasztása miatt.

Részletfizetési kedvezményi 
Megtekinthető : 
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— Ping-pong verseny Szászvároson. 
Komolyan megtörtént egy téli délutánon. Az 
angyal, pár jó kis gyermeknek karácsonyra, 
ping-pongot hozott s ez a szoba-sport any- 
nyira megtetszett a veterán tenniszezöknek, 
hogy maguk is beálltak e sport hódolóinak 
s a gyermekekkel együtt egy szabályszerű 
versenyt tartottak sorshúzással, aperehenzió- 
val és csokoládé dijakkal. A rendezőség az 
eredményről hivatalos jelentést nem adott ki, 
de a kiszivárgott hirek szerint a jung boyok 
győztek az old boyok fölött.

— Hunyadvármegye egészségügyi bi
zottságának gyűlése. Hunyadmegye egész
ségügyi bizottsága a napokban gyűlést tar
tott, melyen igen sok ügyben hoztak határo
zatot. Elsősorban Spák Lajos dévai mészáros 
ellen beadott panaszt tárgyalták, mely szerint 
Spák a lakásán béltisztitással foglalkozik, 
amely ellen a szomszédok felszólaltak. A bi
zottság a rendőrséget bizta meg, hogy az 
ügyet tisztázza, mert Spák Lajos többek tu
domása szerint a városi vágóhíd egy erre ki
szemelt részén foglalkozik béltisztitással. A 
bizottság engedélyt adott Zalányi Gábor vaj
dahunyadi mészárosnak mészárszék nyitá
sára, dr. Nendvich és dr. Sváby Ferdinánd 
szászvárosi orvosoknak szanatórium felállítá
sára, a cérna cinci$i-i baptistáknak temető 
létesítésére és visszautasitotta dr. Filtsch Fri
gyes lupényi orvosnak fogászati műteremért 
beadott kérését formahibák miatt. Több ügy
ben bizottságot küldtek ki a helyszíni vizs
gálat megejtésére s végleges határozatot csak 
a bizottsági jelentés meghallgatása után fog
nak hozni.

— A dévai vásártéren egy rendőr le
lőtt két embert. Szerdán délután a dévai 
baromvásártéren súlyos kimenetelű szeren
csétlenség történt. A szolgálatot teljesítő Petru 
Pardo$ közrendőrnek szóváltása támadt egy 
dévai vasutassal. A civódás hevében a rendőr 
revolvert rántott elő és ügyetlenségből a tö
megbe lőtt. Egyik lövés Niculae Popovici 
alsóteleki lakost találta, ki sebébe belehalt, 
a második egy Köpeczi nevű ifjút, ki köny- 
nyebb sebesüléssel menekült meg. A rendőrt 
letartóztatták. ,

— Országos birkózó verseny Déván. 
A dévai 4 Granicser Sport Club január 21-én 
országos amateur birkózó versenyt rendez, 
melyre az összes egyesületek kiváló birkó
zóit meghívta. Eddig a dévai „Corvin“, a 
petrozsényi „Camp“, a vulkáni „Minerul“, 
az aradi „Toldi“ nevézte be birkózóit, köz
tük van Túsz, Európa könnyűsúlyú bajnoka. 
A verseny a városi színház épületében lesz 
megtartva.

— Jóslat az 1928-ik évre. Nem valami 
jó, sőt leverő. P. Ketty német professzor eze
ket mondja : Nagy elemi katasztrófák érik a vi
lágot, melyek sok nyomoron kivül jelentős poli
tikai és gazdasági zavarokat fognak előidézni. 
Áradások, viharok, földrengések és hajóka
tasztrófák fogják a világot állandóan izga
lomban tartani. Úgy Európában mint Ameri
kában nagy robbanás történik, Olaszország
ban pedig kitör egy vulkán. A tőzsde is so
kat fog szenvedni. Az év folyamán két há
ború (?) is tör ki. A gazdasági válság nagy 
európai bankokat visz a tönk szélére. Az 
időjárás abnormális lesz. A nagy hideget ki
bírhatatlan hőség váltja fel. Ez viszont egyes 
országokban éhinséget idéz elő. Anglia egyik 
legsötétebb éve elé néz, mert nagy enged
ményeket kell tennie, hogy az ázsiai szines 
népeket visszatartsa a felkeléstől. Oroszor
szágban ellenben a szovjet hatalma gyengül.

... Kevés biztató van Ketty ur jövendő
mondásaiban.
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— Kalikó-est. A ref. nőszövetség február 
18-án nagyszabású táncestélyt rendez. Hogy 
az est érdekességét fokozzák, mindenkire az 
egyforma dominó a kötelező. Csuklya és fe
kete álarc fogják még a telismerhetetlenséget 
fokozni. Az itten még ismeretlen Kalikó-est 
iránt megnyilvánuló nagy érdeklődés igazolja 
a rendezők kitűnő eszméjét.

— Negyven milliárd a hadsereg szük
ségleteire. A hadügyminisztériumban elké
szültek annak a tervezetnek az összeállításá
vá], amely a hadsereg szükségleteinek fede
zését kivánja megoldani. A tervezet szerint 
tiz éven át fokozatosan negyven milliárd leit 
fordítanának a hadsereg beruházási költsé
geire. Benne vagyunk a békében.

— A gőz- és kádfürdő ismét üzem
ben van.

— Fürdőrend. A helybeli kádfürdő bár
mely csütörtök, péntek, szombaton egész nap 
és vasárnap délelőtt, a gőzfürdő urak ré
szére bármely szombaton délután van nyitva. 
Gőzfürdő hölgyek részére január hó 19 én 
csütörtökön délután.

— Értesítés. Tisztelettel értesítjük a n. é. 
közönséget, hogy a dohány, okmánybélyeg 
és váltók árusítására vonatkozó engedélyt 
megkaptuk s így ezen cikkek nálunk min
denféle értékben beszerezhetők. „Szászvárosi 
Könyvnyomda Rt.“ könyv- és papirkereske- 
dése.

Kották, a legújabb slágerek kap
hatók a Szászvárosi Könyvnyomda Rt. 
könyv- és papirkereskedésében.

Szerkesztői üzenetek.
D. D. Budapest. A szerelem örvényében mie

lőtt végleg elmerülnél, adhatnál életjelt magadról. Az 
olvasók már unják a mi Írásainkat.

Többeknek. Készséggel állok mindennap délután 
3—5 óra között a szerkesztőségben (Takaréképület) 
rendelkezésükre.

Szőke. Versét csak a papírkosárba jelentethetjük 
meg. Próbálkozzon meg inkább a fözökanállal.

X. X. Beküldött cikkét átveheti. Botrányok per- 
traktálásával nem foglalkozunk.

Cenzúrát: de pretorul Oámián.

„ERZSÉBET“-MOZI
A K0NV1KTUSBAN.

Alapítva 1911-ban. -m- lg. váll. Heuvirth György. 
----------------------------------------------------------------- -—

Ma vasárnap, f. év január hó 15-én 
délután 4 és este 8 órakor:

BOXBAJNOK !
.MENYASSZONYA

Nagy bécsi revü színdarab. Xénia
Desni és Willy Fritsch a fősze

repben. — Ezenkívül:

EGY KORONÁT
EGY NŐÉRT

Raymond Griffith-film. 
Szenzáció!

Üzletáthelyezés. A n. é. közön
ség tudomására hozom, hogy üzle
temet január hó 15-től a főtéri Baciu- 
féle házba helyeztem át.
77 i-2 t EL. STERIL

Uj gramophon-lemezek nagy 
választékban érkeztek,

Jókai összes müvei megvételre 
kerestetik a „Szászvárosi Könyv
nyomda Rt.“ papiriizletében.

Nyomatott a

Prima bükk hasáb tűzifa kap
ható Fa bér Nicolaenál Str. Cosbuc 
(Malom-u.) 11. sz. alatt. 74 2-3

Eladó egy önfütővel felszerelt béke
beli, cinkpléhből készült fürdőkád. 
Megtekinthető e lap könyvnyomdá
jában.

Naptárak 1921 évre
A legjobb naptár, az

Erdélyi kincses naptár 35‘— leu
Magyar családi „ 36— „
Regélő bácsi „ 36 — „
Kis regélő „ 20 — „
Nagy „ „ 451— „ i
Magyar gazda „ 35— „
Szent családi 30 - „
Kis „ 25 - „
Milliók . 50— „

ér és színes Staniol
Kaphatók a

Könyvnyomda Részv.-társ.Szászvárosi
könyv- és papirkereskedésében.

w

| Értesítés! 75 2~3| 
Van szerencsém a n. é. közön- f 
ség szives tudomására hozni, 
hogy a „Szászvárosi Takarék
pénztár Rt.“ épületének volt 
„Diversum“ helyiségeiben

Express VnlHanizáló“ 
cég alatt modern vulkanizá
lt nyitok, ahol e szakmába 
vágó mindennemű javítást el
vállalok, u. m.: galoschnit, 
hócipót, autó belső- és külső 
gummikat, a leggyorsabb és 
a legmodernebb kivitelben, 
jótállás mellett, leg
olcsóbb árban készítem. 
Gyűjtőhelyek a javítások át
vételére: üzletemben, vagy az 
üzemi irodában. — A n. é. g 
közönség szives pártfogását f 
kérve, tisztelettel: |

EL. STERNI

Nincs a megyében napilap

Szászvárosi Könyvnyomda Részvénytársaság“ gyorssajtóján

s igy a megyei vonatkozású eseménye
ket, személyi és egyéb hireket, rendele
teket s üzleti vonatkozású hirdetéseket

Előfizetési ára: Egész évre 240, félévre 120, 
negyed évre 60 leu. Hirdetései olcsók!

Mindenféle vadbőrt
I < a legmagasabb napi áron vásárol 

Samoil Junger,
ORÁ$TIE, [alva Mihai Vitvazul No. 6. |
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Tisztelettel értesítjük a n. é. 
közönséget, hogy a szász
városi főtéren lévő

„CORD”^ 
vulkanizáló üzemet 
megvettük s azt ez évjan. 
hó 1-től saját cégünk alatt 
tovább vezetjük. — Egyben 
kérjük eddigi üzletfeleinket, 
hogy hátralékaikat alant 
jegyzett cégnél befizetni 
sziveskedjenek. Tisztelettel

Țipau N. & Comp.
73 2-3

sasssms¡sarmrai=mi
£ Légköri zavarok nem bántják, g

s a legtökéletesebb
S műélvezetben lesz része, ha S 

Parlophon I 

grammaphononn

| Parlophon
lemezekről

B hallgatja otthonában a 
világ legnagyobb művészeit, 

g vv vv

E világhírű márka gyártmányai 
feltűnő olcsó árban a 

B „Szászvárosi Könyvnyomda Rt.“ 
g papirkereskedésében kaphatók


