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— Megjelenik minden vasárnap. ---------

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.

A „Szászváros ás Vidálje“
amely 1921. évi január hó 1-én a 

lX-ik évfolyamba lépett,— mint annyi 
sok laptársa az adott viszonyok és 
körülmények között igyekezett s igyek
szik a vidéki sajtóra háruló felada
tokat teljesiteni. A lapok szerkesz
tése és előállitása nagy áldozatokat 
követelnek. A folyton emelkedő mun
kabérek és anyagárak miatt számos 
lap meg is szűnt. A kilenc év óta 
fennálló „Szászváros és Vidéke“, kü
lönösen a háború kitörése óta, nem 
egyszer volt kénytelen megjelenhetésére 
reáfizetni, mert remélte, hogy nemsoká
ra a drágulás s ezzel az előállítási költsé
gek alább szállnak és hogy a közönség 
támogatása is nagyobb mértékben fog 
megnyilvánulni. Ez utóbbiban nem csa
latkoztunk s ez tette lehetővé, hogy la
punk megszakítás nélkül megjelenhe
tett. Amidőn az uj negyedév beálltával 
újólag a n. é. közönség támogatását 
kérjük, reméljük, hogy ezután is foko
zottabb mértékben lesz segítségünkre 
abban, hogy a köznek szolgálhassunk.

Szerény, kis vidéki heti lapocska va
gyunk, amely nem a világpolitika irá
nyítását tűzte ki célul, hiszen azt el
végzik nagy apparátussal dolgozó napi
lapok. Mi szükebb térre szoritkozva a 
megyei, városi és helyi érdekeket óhajt
juk szolgálni s a békés együttélésnek, 
együtt való munkálkodásnak és meg
értésnek vagyunk a hívei.

Lapunk nemcsak közérdekű cikkei
vel, híreivel, szépirodalmi és közgaz
dasági közleményeivel igyekszik az ol
vasó közönség igényeit kielégíteni, ha
nem hirdetési rovataival is alkalmat 
nyújt arra, hogy az üzleti élet a ma 
már annyira elengedhetetlen hirdetéseit 
közzé tehesse.

Körlevelek, plakátok stb. nyomdai 
előállítási költsége a lapban való hir
detéssel szemben oly nagy, hogy a kö
zönség és üzletvilág ma már a lapok 
utján eszközli azt. Lapunk a megye 
minden részébe jár s így az abban való 
hirdetés eredményre vezet.

Lapunk előfizetése ezután is:
egy évre 20 Lei
félévre 10 „
negyedévre 5 „
egyes szám ára 50 báni.

Nyilttér soronként 3 Lei. 
Hirdetések árszabás szerint.

Tisztelettel:
a „Szászváros és flidéhE"

szerkesztősége és kiadóhivatala.

Miért?
Hunyadmegye úgy nagyságánál, mint 

összetételénél fogva Erdélynek egyik 
leggazdagabb területe s természeti kin
cseinél és előnyös fekvésénél fogva pe
dig az ország közgazdasági életének 
egyik nagyon fontos tényezője. Sajnos, 
a megye gazdag természeti kincseinek 
kihasználása tekintetében sok kivánni 
való volt és van. E lap hasábjain már 
több Ízben reámutattunk azokra a mu
lasztásokra, amelyek a megye közgaz
dasági életét évenként sok millióval 
kárositják meg. A kinálkozó és előnyös 
vizierők ki nem használása, elhanya
golása a múltakban re,"a jelenben is bé- 
nitólag hatott s ma, amikor a fa- és szén
hiány— részint termelési, részint szál
lítási nehézségek miatt — szembeötlő 
károkat okoz, kétszeresen érezzük, hogy 
a vizierők kihasználásának megoldása 
elodázhatatlanná vált. Háromszékmegye 
közönsége már átlátta ezt s az összes 
községek bevonásával eredményes ak
ciót inditott a vizierők kihasználására. 
A nagyjelentőségű vállalat — amint a 
lapok írják — hivatásul tűzte ki, hogy 
a községek világitását ellássa, majd az 
ipari műhelyeket is, a mezőgazdasági 
gépeket, szerszámokat olcsó hajtóerő
vel kisegítse és végül, hogy a Székely
föld vizierőit egy nagy üzemrendszerbe 
csoportositsa, valamint hogy utak, vas
utak építésében tényező legyen. A há
romszékiek népvállalata által létesítendő 
vizierős villamossági müvek iránt már 
a külföld is érdeklődött s tőkéinek el
helyezést keresve, részt akart benne 
venni, ami fényesen bizonyította, hogy 
e vállalkozásnak nagy jövője van.

Megyénkben — sajnos — e téren még 
nagyon kevés érdeklődés van, pedig 
merjük állítani, hogy — ha a háromszé
kiek mintájára akár egy népszövetke
zet, akár a megyei tőkeerős pénzinté
zetek, vállalatok és magánosok által 
alapitandó részvénytársaság venné ke
zébe a megye vizierőinek egységes 
kihasználását, — megyénkben az ed
dig fűtésre, világitásra és hajtóerőre 

szükségeltetett szén- és famennyiség 
majdpem teljesen feleslegessé válnék. 
Hogy ez mit jelentene, azt csak abból 
az egy esetből is megítélhetjük, amely 
miatt e sorok cime igy hangzik : Miért?

A kudzsiri állami vasgyár már a múl
takban is a legolcsóbban tudta ellátni 
Erdélyt, Bánátot, Ó-Romániát acéllal 
és kereskedelmi vassal. Az acélterme
lést kellő faszétk^jiágyában már rég 
beszüntette s most február 3-ika óta 
az úgynevezett kereskedelmi-vas gyár
tása is — szénhiány miatt — szüne
tel, ami az államnak, a vasat fogyasztó 
iparnak s a munkásoknak is óriási ká
rára van. Az üzemszünetelés miatt a 
vasgyári munkásság február'3-ika óta 
eddig élvezett fizetségeinek csak 80 
százalékát élvezi. A kudzsiri vasgyár 
szénszükségletét a petrozsényi bányák
ból kapta. Legutóbb is 30 waggon 
szén utaltatottJá s indíttatott el Kud- 
zsirra, de ezt felsőbb katonai parancsra 
lefoglalták s az anyaországba vitték. 
A gyár vezetősége illetékes helyre Bu
karestbe elküldte erre vonatkozó jelen
tését, de még semmiféle intézkedés 
sem történt arra nézve, hogy a gyár 
szénszükséglete s széntartalékja, mely 
utóbbi nélkül nem lehet az üzemet rizikó 
nélkül megkezdeni, folytatni, kielégit- 
tessék. A vasgyártás szünetel, az ezt 
végző munkások ép úgy, mint a vasat 
igénylő iparmühelyek epekedve várják, 
hogy a vastermelés újra megkezdőd
jék. Naponként 3 waggon kereske
delmi vasat szállítottak el a kudzsiri 
vasgyárból s hogy ez a mennyiség is 
mennyire hiányzik a közszükségletből, 
azt a vasat feldolgozó ipar tudná csak 
megmondani.

A zsilvölgyi világhirü, dús szénbá
nyák közelében levő kudzsiri állami 
vasgyár szénhiány miatt szünetel. Mi
ért? Megmondtuk s hisszük, hogy az 
illetékes faktorok okulni fognak belőle, 
hiszen az annytra óhajtott gazdasági 
belső konszolidációt csak a többterme
lés és a munkaalkalmak megszapori- 
tása teremtheti meg.

Ifj. Szántó Karoly.

— Az uj vármegyei számvevőségek. 
A „Gazetta Officiale** legutóbbi számában egy 
rendeletet közöl, amely szerint a vármegyék 
mellett önálló számvevőségek működnek. A ren
delet értelmében Erdély területén 11 ilyen szám
vevőségi hivatal lenne, nevezetesen: Nagy- 
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enyeden, Aradon, Nagyváradon, Besztercén, 
Brassóban. Csíkszeredán, Lúgoson, Kolozs
várt, Fogarason, Déván, Máramarosszigeten, 
Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyen, Zila- 
hon, Nagykárolyban, Nagyszebenben, Désen, 
Temesvárott, Segesvárott, Dicsőszentmárton- 
ban, Sepsiszentgyörgyön és Tordán. Az uj 
hivataloknak április elsején kellett volna mű
ködésűket megkezdeni, azonban a költségve
tés megszavazásának késedelme nehézségeket 
okozott. Az uj hivatalok igazgatóságának a 
vármegyéket illető ügyekben a jövőre is meg
hagyták az utalványozás jogát.

Királyi főherceg Szászt!ároson
1921. április 6.

Magas vendége volt a napokban városunk
nak. 1. Ferdinánd román király másodszülött 
fia, Nicolae főherceg. Nagyszebenből Szász
sebesen át Arad felé utazva, Szászvároson 
kiszállt. A város már reggel 9 órakor lobogó- 
diszt öltött s az utcákat ellepte az iskolás 
gyermekek és a lakosság sokasága. Ámde a 
főherceg csak esti 9 óra tájban érkezett meg 
autóján. A város végén Botez brigadéros, egy 
disz-század és a polgármester várta és üd
vözölte a főherceget, aki dr. Vlad Aurél volt 
pénzügyminiszternél szállt meg. Este 10 óra 
után a Centrál szállóban díszvacsora volt, a 
melyen a hadsereg és a hivatalok is képvi
selve voltak. A vacsorán — amelyen helybeli 
román úri leányok szolgáltak fel — számos 
pohárköszöntő hangzott el, melyeket a főher
ceg szívélyes hangon megköszönt. A vacsora 
1 óratájt ért véget.

A főherceg másnap reggel 10 óra felé uta
zott tovább Arad felé kiséretével autóján, mi
után a kivonult román árvaház növendékei 
és a román liceum cserkészcsapatai üdvöz
letét fogadta. Dr. Vlad volt miniszter a fen
séget autóján jó darabig elkisérte.

A bonbeváltás adatai 
Szászváros városában.

A városi adóhivatal a napokban zárta le a 
bonbeváltással járó számadásokat, amely sze
rint beváltatott 2900000’— Leu értékű bon. 
Ezen összegből levonatott:

állami adóba 281062’29 Leu
kamatba 10505’31 ff

orsz. betegápol, költs. 7046’23 n

kamat 6 — n

haddij 110’40 91

kamat 2’15 n

útadóba 15307’50 n

Becz-patak szabályozás 81’04 »

kamat 38 68 n

vármegyei pőtadóba 3664’81 n

mezőpásztorlási dijba 4468’10 n

községi pótadóba 654 15 91

szőlőpásztorlási dijba 132’37 91

köteléki dijba 755 — n

tűzoltó dijba 745’66 n

ebadóba 113881 »

keresk. és ipark. dijba 16426’20 91

tiszti nyugdíjalap 9183’80 »

fegyveradó 30 — 91

összesen: 351358’50 Leu

Az álmok összetörnek.*
Kifestve színesen, mint Carnevál, 
nem múlnak el és nem repülnek; 
ha ostromoltak konok végtelent 
nem zsongnak partján süket fülnek.
Nem áldanak, nem rántanak tilos lepelt 
szemek elől, szemek elébe.
Nem nyújtanak konok sírásért sohasem 
Tündérkirályleányt cserébe.
Nem űznek, fűznek mosolylepkét s tüzvirágból 
fakult ajakra s homlokokra koszorút;
nem ösztökélnek poshadt vérnek, ha megáll is 
csitult zenéje — jaj — mert nagy a vándorút; 
nem jönnek-mennek, ó nem is köszönnek 
a hűvös, rémes életőrnek . . .
hanem, mint sirva sújtó rémes rengés . . . : 
A fényes álmok összetörnek.

És nézzetek szét, mostan nézzetek: 
sok könytelt szemek csillogása 
hogyan takarja el a sebeket, 
hogy senki őket meg ne lássa.
Hiába kelnek semmi tettek, nagy beszéd, 
kapaszkodás, tolongás árja I
Nem érzitek: birkák, siró juhok vagyunk, 
kis, gyenge hanggal ólba zárva ?
Csupa lehajtott, búszalasztott arcok másznak: 
megrepedezett, szennyerezett, rossz falak I... 
Nem látjátok, hogy ronda, tar, kopasz tetőjük 
mindnyájunkat eltemető árnyékba rak? . . . 
Ne várjatok, mert lészen nagy sötétség 
bús bensején a görbe körnek I . . .
Higyjétek el: e rut falón ... az álmok . . . 
Még ők is ... ők is ... : összetörnek.

Fóthy Jenő.

* Mutatványul a Kolozsvárt megjelenő „Napkelet“ 
húsvéti számából.
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— Kinevezés. Az Urikány-Zsilvölgyi Kő
szénbánya Rt. vezérigazgatósága Vittkó Kornél 
lupényi bányaigazgatósági irodafőnököt he
lyettes adminisztratív igazgatóvá nevezte ki. 
Ezen előléptetés egy fáradhatatlan munkájú 
és eredményekben gazdag sikereket elért, ki
váló szakembert ért, ki már hosszú idő óta 
van ezen társulat szolgálatában és teljes el
ismerést érdemelt ki.

— Luther-ünnepély. A helybeli evang. 
egyház f. hó 17-én Luther-ünnepélyt rendez, 
amikor is a templomi isteníiszteleteken kívül 
külön vallásos estély is tartatik a következő 
programmal: Megemlékezés Luther-ről, tartja 

Schusfer Gyula s. lelkész. 2. Egyházi énekek 
előadja a „Lidertafel“. Az ünnepély zártkörű, 
vagyis ezen csak az evangélikusok jelennek 
meg. Belépti dij nincs.

— Halálozás, özv. palotai Bisztricsány 
Sándorné szül, kadicsfalvi Török Berta f. hó 
5-én 75 éves korában Aradon meghalt. Te
metése f. hó 7-én ment végbe nagy részvét 
mellett. Az elhunytban a kiterjedt és széles
körű rokonságon kívül Török Bálint helybeli 
iparos a nénjét és Bisztricsányi Ernő borke
reskedő az anyját gyászolja. A család a kö
vetkező gyászjelentéssel tudatta a szomorú 
hirt: Bisztritsány Ernő, özv. Szendrey Jánosné 
szül. Bisztritsány Erzsébet és Bisztritsány Al
bert a maguk úgy az alólirottak, valamint szá
mos rokon, ismerős és barátai nevében is mé
lyen megtört szivvel szomorúan jelentik a fe
lejthetetlen jó édesanya, illetőleg anyós, nagy
mama, testvér, sógornő, nagynéni, rokon és 
jóbarátnő özv. palotai Bisztritsány Sándorné 
szül, kadicsfalvi Török Berta f. év április hó 
5-én, d. e. fél 9 órakor, életének 75-ik évé
ben, hosszas szenvedés és a halotti szentsé
gek ájtatos felvétele után a Mindenható ren
delkezéséhez képest történt gyászos elhunytál 
Az Istenben boldogult földi maradványai f. 
hó 7-én d. u. 3 órakor fognak a Radnai-ut 
51. sz. gyászházból, a róm. kath. anyaszent- 
egyház szertartásai szerint a helybeli felső te
metőben örök nyugalomra helyeztetni. Az en
gesztelő gyászmise áldozat az elhunytnak lelki 
üdvéért f. év április hó 19-én, d. e. 10 óra
kor fog a helybeli főtiszt. Minorita-atyák szent
egyházában az egek Urának bemutattatni. Ál
dás és béke poraira! Arad, 1921. április hó 
5-én. Bisztritsány Ernőné szül. Margitits Iza
bella, menye. Czirner Ákosné szül. Józsa Ilus- 
ka, Bisztritsány Ernő, Bisztritsány Albert, Biszt- 
riísány Bella, Bisztritsány Imre, Szendrey Sán
dor, Szendrey Irénke, unokái. Török Bálint, 
testvéröccse. Török Bálintné és gyermekei, 
özv. Bisztritsány Lajosné szül. Fekete Ilonka 
és gyermekei, sógornői és az összes rokonság.

— A kolozsvári mintavásár. A „Köz
gazdaság“ Írja: A kolozsvári mintavásár elő
készítése élénken folyik s bár a rendezőbi
zottság összeállítása még nincs befejezve, már 
is megtettek minden lépést, mi a vásár elő
készítése érdekében aktuális és szükséges. A 
vásár előreláthatólag julius 15. augusztus 15 
között lesz megtartva a református kollégium 
összes helyiségében s az iparügyi miniszté
rium pártoló rerdelkezése pár napon belül 
lehetővé fogja tenni a további előkészületek 
megtételét is. A megyei és szászvárosi keres
kedők figyelmét már most felhívjuk e minta
vásárra.

— Megnyilt az utánvételéé postakül
demények kezelése. F. év április 1-ével a 
levél és csomag utánvételi forgalom a bel
földi forgalomban megnyilik. A küldemények 
legfeljebb 1000 (egyezer) leu utánvétellel ter
helhetők meg. Az összes postai küldeménye
kért a postakincstár szavatosságot vállal.

— Színház. Kovács Imre színtársulata m. 
hó 26-án kezdte meg Déván előadásait. Az 
ottani laptársak elismerőleg Írnak a társulat
ról, amely operetteket és drámákat nagy si
kerrel ad elő.

ERZSÉBET MOZI. Vasárnap, folyó hó 10-én két előadás.
Hkmdráma 5 felv.-ban
Hugó Viktor ,Rub Hlass1 című regényE 

a nyomán Törzs Jenővel a főszerepben.
A bpesti „Astra“ filmgyár felvétele. Ezenkívül: „KI AZ UR A HÁZBAN11 vígjáték.
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— Halálozás, özv. Maliász Edéné sz. 
Schiller Josefin f. hó 3-án Déván 76 éves 
korában meghalt. Temetése f. hó 5-én ment 
végbe nagy részvét mellett. Az elhunytban 
Maliász József dévai múzeumi igazgató az édes 
anyját gyászolja. A család a kővetkező gyász
jelentéssel tudatta a szomorú hirt; Mélyen 
megszomorodott szívvel tudatjuk, hogy a pá
ratlan jóságu és nemeslelkü nö, anya, nagy
anya és anyós özv. Maliász Edené szül. Schil
ler Josefin folyó évi április hó 3-án reggeli 
7 órakor életének 76-ik, özvegységének fél
éves forduló napján, rövid szenvedés után 
visszaadta fenkölt lelkét Ura Istenének. Felejt
hetetlenül szeretett halottunk földi maradvá
nyait folyó évi április hó 5-én délután 4 óra
kor fogjuk a Strada Mara esti (Laktanya-utca) 
14 szán alul a református temetőben örök 
nyulalomra helyezni. Déva, 1921. április hő 
5-én. Drága halottunk, emléked felejthetetle
nül szivünkbe van zárva I Maliász Irén és férje 
Gritscher Adolf, Mailász Alfréd és neje Hey
duck Aranka, Maliász József és neje Heutschy 
Ella, Mailász Adél, gyermekei. Maliász Frédi, 
Edith, Józsika és Ottó, unokái.

— Petőfi sírja — Hunyadmegyében. A 
dévai „Hunyadvármegye“ c. laptársunk irja: 
Szinte hihetetlenül szenzációs hirt közölhe
tünk olvasóinkkal: az 1849-ben a Segesvár 
melletti Fehéregyházánál eltűnt magyar költő
óriásnak, Petőfinek a sírját megtalálták. Az a 
sok kutatás, amely Petőfi sírjának megtalá
lását tűzte ki célul, mint tudjuk, mind ered
ménytelen volt. Most azonban, budapesti hír
adás szerint, egy öreg székely jelentkezett, a 
ki elmondotta, hogy a hunyadmegyei öralja- 
Boldogfalván, a Sztrigy mellett egy behorpadt 
sir van, amelynek hantjai alatt Petőfi porla- 
dozik. A segesvári csata után két fiatal ka- 
dett szedte fel Petőfi holttestét és szekéren 
családjához akarták szállítani .a hősi halált í vatalosan vallja.
halt költőt. Negyednapon érkeztek Öralja-Bol- 
dogfalvára, ahonnan azonban, a Magyaror
szágból érkező hirek hatása alatt, nem mer
tek tovább menni. Ott temették el a költőt, 
akinek temetéséről a szekeres székely nem: 
adhatott iiirt a családnak, mert az emigrán
sokkal együtt ő is Amerikába menekült. Petőfi 
emlékét azonban hiven megőrizte s most a 
fia jelentkezett, hogy felfedezze a költő sirját. 
E szenzációs hírrel kapcsolatban a magyar 
hivatalos körök most érintkezésbe lépnek 
Goga Oktavian kultuszminiszterrel, Petőfi ki
tűnő fordítójával, hogy a költő exhumálása 
tárgyában a szükséges engedélyt elnyerhessék.

— A „Salgótarjáni Kőszénbánya Rész
vénytársulat“ petrozsényi, aninószai és vul
káni bányáit folyó év február hó 14 én egy!i — Hirdetmény. A városban tartózkodó 
uj társulat: a „Petroșani Soc. Anon. Romana I regátbdi legénység állományú tartalékosok 

katonai könyvecskéikkel a helybeli hadkiege- 
szitö parancsnokságnál láttamozás végett je
lentkezzenek. Orastie, 1921. március 24-én. 
Herlea sk., polgármester.

— Sztrájkolnak a brádi bányászok. A 
„Keleti Újság“ irja: A brádi „Tizenkét após
tól“ bányászainak sorsa az utóbbi időben so
kat foglalkoztatta a közvéleményt, sőt a par-

pentru Explotarea Minelor de Carbuni“ („Pét- ■ 
rosani Román Kőszénbánya Rt.“) vette át. Az1 
uj társulat főrészvényesei a „Creditül Extern“, ’ 
„Banca Romanasca“ és még tizenegy király- j 
ságbeli bank.

— Halálozás. Lőrincz József kudzsiri vas
gyári pénztáros — lapunk munkatársa — f. 
hó 5 én meghalt. Temetése f. hó 8-án ment 
végbe óriási részvét mellett. A család a kö
vetkező gyászjelentéssel tudatta a szomorú 
hirt: Kesergő szivünk legmélyebb fájdalmá
val tudatjuk úgy a magunk, valamint az ösz- 
szes rokonok nevében, hogy a forrón szere
tett jó férj, apa, nagyapa, após és rokon 
Lőrincz József vasgyári pénztáros, folyó hó 
5 én éjjel negyed 12 órakor életének 57 ik, 
boldog házasságának 35 ik évében, Isten aka
ratján megnyugodva jobblétre szenderült. Fe
lejthetetlen drága halottunk földi maradványai 
április hó 8-án d. u. 4 órakor fognak a róm. 

kath. temetőben örök nyugalomra helyeztetni 
Lelkiüdvéért az engesztelő szent-mise-áldozat 
f. hó 9 én d. e. fél 10 órakor fog az Egek 
Urának bemutattatni. Béke és áldás lengjen 
porai feletti Kudzsir, 1921. évi április 5-én. 
A gyászoló család.

— Eszperantó átirat a belügyi állam
titkárságnál. A „Keleti Újság** irja: A ko
lozsvári belügyi államtitkársághoz a napok
ban érdekes átirat érkezett, amelyről első perc
ben nem tudták megállepitani, hogy milyen 
nyelven van irva. Azonban a szövegben elő
forduló „esperantó“ szóból rövidesen nyilván
való volt, hogy erről a nemzetközi nyelvről 
van szó. Először az egyetemen érdeklődtek, 
hogy ki tudná az irást lefordítani. Az egye
temről közölték az államtitkársággal az Uni- 
versal Esperantó Asoció (Eszperantó Világ
szövetség) kolozsvári delegátusának a címét, 
akit aztán az eszperantó Írás lefordítása vé
gett az államtitkársághoz meghívtak. Az átirat 
a drezdai rendőrség eszperantó csoportjának 
a felhívása volt, amely a Kolozsvári belügyi 
államtitkárság figyelmét a nemzetközi nyelv
nek a rendőrségek szempontjából való hasz
nálhatóságára hívja fel, eszperantó rendőrségi 
csoport alakítására buzdit és a párisi nemzet
közi eszperantó rendőrségi szövetségbe való 
belépés mellett agitál. Külföldön már sok ál
lam rendőrsége csatlakozott a nemzetközi nyelv 
mozgalmához és világvárosokban éppen nem 
ritkaság az olyan rendőr, aki karszalagján ai 
zöldcsillagos jelvényt viseli és eszperantó nyel
ven igazgatja útba a hozzáforduló idegeneket. 
A „Szászváros és Vidéke“ a háború előtt és 
alatt is az „Esperantó“ hive volt s most öröm
mel mutat reá egy, az élet diktálta olyan cse
lekedetre, amely az „Eszperantó“ világsegitő 
nyelv szükségességét két nagy és müveit nép 
hazájában, Francia- és Németországban is hi-
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lamentben is szóbakerült. A bányatársaság az 
ősszel tömegesen bocsátotta el munkásait, 
akik kénytelenek voltak a sztrájktörvény alap 
ján az állam beavatkozását kérni. A bánya
társaság a megmaradt munkások sorsával sem 
törödött, január közepe óta nem fizette őket 
és nem látta el élelemmel. A bányászok ezért 
most sztrájkba léptek és ezt bejelentették a 
belügyi reszortnak. A brádi főszolgabiróság 
jelentése szerint a munkások példásan visel
kednek, zavar sehol sem volt és a hatóság 
élelemmel látta el őket. Egy vegyes bizottság 

szállt ki Brádra, hogy a bányatársaság és a 
bányászok’ között megteremtse a békét.

— Halálozások. Andreiu Miklós gör. kel. 
kasztói lelkész f. hó 6-án 67 éves korában 
meghalt. Temetése,amelyen Domsa Vazul hely
beli g. kel. esperes és több kartársa celebrált f. 
hó 8-án ment végbe óriási részvét mellett. 
Az elhunytban Andreiu Oktáv kasztói lelkész 
az édesapját, Dregán János romoszi és Ste- 
nase József kasztói jegyzők pedig az apósu
kat gyászolják. — Muntean Miklós gör. kath. 
lelkész 74 éves korában Alkenyéren meghalt. 
F. hó 7-én temették el nagy részvét mellett.

— Sorozás Szászvároson. Városunkban 
f. hó 6-án tartatott meg a sorozás, melynek 
eredménye a következő: Előállott 1900. év
folyamú 56, 1898-1899. évfolyamból 11 újonc, 
összesen 67. Ebből a távollevőkkel együtt be
soroztak 54-et. Nemzetiség szerint: 26 ro
mán, 17 magyar, 6 német, 2 zsidó és 3 ci
gány. A sorozóelnök Cantonieri alezredes volt.

— A Duna vizének kihasználása. A 
„Glóbus“ irja: A magyar kormány tanulmá
nyoztad a Duna vizének elektromos célokra 
való kihasználását s a tanulmányozás oda ve
zetett, hogy a Csepel szigeten és Soroksáron 
megfelelő turbinák felállítását határozták el, 
hogy az igy nyert energiát elektromos áram 
fejlesztésére alkalmazzák. A viz 3 50 méter 
esése bőségesen elegendő a megfelelő erő 
kifejlesztésére. A két turbina cirka 7000 ló
erőt tud kifejteni s évenként 40 millió kilo- 
vatt órát képes termelni. Éhez hasonló be
rendezéseket a Duna egyéb részein is léte
síteni fognak s a nyerendő energiát nemcsak 
motorikus erők kifejtésére és világításra, ha
nem fűtésre is felakarják használni.

— Halálozások. Özv. Steiner Salamonná 
szül. Weisz Regina piskii lakos március hó 
28-án életének 75-ik, özvegységének 12-ik 
évében rövid szenvedés után jobblétre szen
derült. Tetemeit Dévára vitték, hol 30-ikán 
általános részvét mellett eltemették. Halálát 
kiterjedt rokonság gyászolja. — Özv. Csák- 
lány Györgyné szül. Kőrösy Ilona, volt dévai 
vármegyei árvaszéki elnök özvegye március 
30-án életének 60-ik, özvegységének 26-ik 
évében hirtelen elhunyt. Temetése f. hó 1-én 
volt nagy részvét mellett a róm. kath. egy
ház szertartásai szerint.

— Napfogyatkozás. F. hó 8-án d. e. 10 
és 11 óra között — lévén szép tiszta idő — 
az előre mcghátározott napfogyatkozást Szász
városon is meglehetett figyelni. Az utcákon sok 
embert lehetett látni kormozot üveggel a ke
zében, amint a ritka látványt figyeli. A nap
fogyatkozás nálunk csak részleges volt és nem 
— amint a lapok Írták — teljes.

— Az erdők is ki lesznek sajátítva. A 
„Közgazdaság“ irja: Bukaresti félhivatalos je
lentések szerint Garofild miniszter inditvá- 
nyára a minisztertanács foglalkozott azzal a 
kérdéssel, hogy az erdélyi magán és holfkézi 
erdők is alávettessenek a kisajátítási eljárás
nak. E célból a községeknek külön községi 
erdőket fognak rendelkezésre bocsátani.

VIDÉKI
előfizetőinket tisztelettel kérjük, 
hogy hátralékaikat beküldeni, elő
fizetéseiket postafordultával meg
újítani sziveskedjenek, mert ellen
esetben — legnagyobb sajnála
tunkra bár — kénytelenek leszünk 
lapunk további küldését jelen 
számmal beszüntetni.

Kiváló tisztelettel:
A kiadóhivatal.
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Butoreladás. Egész szobaberende
zések és egyéb házieszközök méltá
nyos áron eladók. — Cím: Saguna 
(Közép)-utca 2-a. sz. 164 1-2

„KORON!“ SZÁLLODA Szászváros.
— Román kulturgyülés Déván. Március 

hó 27-én nagyszabású kulfurgyülést tartottak 
a románok a vármegyeházán. A gyűlésen, a 
melyre meg volt hiva az egész vármegye, a 
jelenlegi közéletnek számos nevezetessége
résztvett. Jelen voltak: Anasthasiu tábornok UvetJBS ajtók eladók 
Kolozsvárról, Dimitriu kolozsvári egyetemi! 
rektor, Mariu Stefanescu és Lapadat kolozs
vári egyetemi tanárok és Tanasescu belügyi 
államtitkár.

— Az uj szociális támogatást szolgáló 
bélyegek alkalmazása. A „Közgazdaság" 
Írja: A pénzügyminisztérium közzétett rende
leté értelmében a népjóléti bélyegek, melyek 
a segélybélyegeket lesznek hivatva felváltani, 
a következő alkalmakkor és értékben kell al
kalmazni : minden postán további Írásbeli köz
lemény után 10, belföldi táviratra 25, külföl
dire 50, minden számlára, nyugtára 25, a 
bankelismervényekre 50 banis, szállodai, ven
déglői, kávéházi, stb. fogyasztásnál 5 leu ér
tékig 25, 20 leuig 50 banis, 50 leuig 1 leus 
100 leuig 2 leus s minden megkezdett további 
100 leunál újabb 2 leus bélyeg. Fokozott az 
illeték a luxuscikkeknél, hol 1000 leuig tör
ténő vásárlásnál 2 leu, 1—5000 leuig 20 leu, 
5—10,000 leuig 40 leu rovandó le népjóléti 
bélyegben. Színház, koncert, stb. jegyek 10 
báni, hálókocsi jegyek 5 leu külön illeték alá 
esnek. Addig is, ming az uj szociális bélye
gek megjelennek a régi segélybélyegek hasz
nálandók fel hasonhó rendeltetéssel értékben.

— Vonatok érkezése Szászvárosra. Tö
vis felől érkezik a 609-a. sz. személyvonat 
d. e. 10 óra 24 perckor. Arad felől érkezik 
a 610-a. sz. személyvonat d. u. 18 óra 04 
perckor. Mindkét vonatnak csatlakozása van 
Tövisen úgy Brassó, valamint Kolozsvár fe
lől és felé és egy nagyváradi, illetve buka
resti közvetlen kocsival birnak. Wienből a 
14. sz. gyors minden hétfőn, csütörtökön és 
szombaton éjjel 22 óra 07 perckor, Bukarest
ből pedig a 13. sz. gyors minden hétfőn, 
szerdán és pénteken d. e. 9 óra 12 perckor 
érkezik s Szászvároson egy percnél rövidebb 
időre megáll. — Ezen gyorsvonatokra csakis 
számozott jegyek Aradon, Brassóban és Tö
visen válthatók.

— Megindult a levélforgalom az egész 
világgal. A helyi postahivatalnál szerzett in
formációnk alapján közölhetjük, hogy a le- 
vélpostaforgalom a világ összes államaival 
újra felvétetett. Lehet ajánlott s rendes (kö
zönséges) leveleket bárhová küldeni. Az aján
lott levelek dija 4 Leu, a közönséges levelek 
dija 2 Leu. Ezen külföldre szóló levelekre 
segélybélyeg nem ragasztandó, csupán csak 
rendes bélyeg.

— A közönség figyelmébe. Nem konku
rencia, csak a tisztességes megélhetés és hu
manitás vezette Csáky Béla dévai cipészmes
tert arra, hogy a mai viszonyokhoz mérten 
olyan munkadijakat állapítson meg a maga 
számára, amelyek mindenki részére hozzáfér
hetők. Ezek a munkadijak a következők: Férfi 
talpalás sarokkal 9 leu, sarok nélkül 7 leu; 
női talpalás sarokkal 8 leu, sarok nélkül 6 
leu; férfi cipőboritás talppal, sarokkal 30 leu 
(stuffolva); női cipőboritás talppal, sarokkal 
36 leu (stuffolva); férfi csizmaboritás talp és 
sarokkal 38 leu; női csizmaboritás talp és 
sarokkal 36 leu; fiú és leánycipők talpalása 
sarokkal 28 számig 6 leu, sarok nélkül 5 leu : 
28 számtól feljebb egész 34 számig 7 leu: 
férfi cipő kaplizás, talp és sarokkal 15 leu; 
női cipő kaplizás, talp és sarokkal 14 leu; 
férfi uj cipő elsőrendű 75 leu, másodrendű 
70 leu, harmadrendű 60 leu; női elsőrendű 
70 leu, másodrendű 65 leu és harmadrendű 
55 leu; foltozások 2 és 1 leu.

Kistimár-utca 5. sz. alatt.

Eladó ház. Szászvároson a Fűzfa
utca 2. szám alatti ház eladó. Ér
tekezhetni fenti szám alatt Ulrich 
Emil késes, tulajdonossal. 168

Eladó egy 6 lóerős complett gőz- 
cséplőgép-garnitura. — Értekezhetni 
Rápolthy Bélával Szászváros, Sör- 
ház-utca 4. szám alatt. 169 1—3

Eladó ház. Ujtemplom-utca 3. szám 
alatt lévő ház eladó. — Értekezhetni 
fenti szám alatt. 162 2—3

Kifogástalanul működő légnyo- 
másu sörcsap eladó. Tudakozód
hatni a „Szász vár ősi Könyvnyomda 
Rt.“ könyvkereskedésében, isi 3-3

Eladó ház. Szászvároson a Zenész
utca 13. számú ház eladó. Közelebbi 
felvilágosítás nyerhető dr. P 0 p u or
vos urnái (piactér). 159 2-

Nyomdász-tanonc
azonnali belépésre felvétetik 
lapunk kiadóhivatalában :!:

Hirdetmény.
¿¿Felhivatnak mindazon lakosok, kik
nek tulajdonában autó, teherautó vagy 
motorbicikli van és annak idején nem 
jelentek meg vele az osztályozó bizott
ság előtt, hogy azt folyó hó 15-ig a 
helybeli hadkiegészitő parancsnokság
nál személyesen bejelenteni kötelesek. 
Azok, akik ezen bejelentést a fent meg
határozott időig elmulasztják, szigorúan 
meglesznek büntetve.

Gomandt. de RecrutarE Orastie 
Lmot. Golonal ¡1. CflMTUNIflHI.

: Lakatos-tanonc: 
felvétetik 156 3-3 | 
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Érkezett!•
főző-, kenyér-, nullás-liszt 
és korpa, húsvéti tojás-fes
tékek, templomi gyertyák, 
fűszerek, vegyes áruk és 
szeszes italok. Mindenből 
állandó nagy raktár! Leg
olcsóbb beszerzési forrás:

Májén Testvérek
kereskedők, Szászváros, Ország-ut.

166 1—3
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Szobák, ebédek, vacsorák, 
ó- és uj fajborok.

Minden este Duma 
Pepi gordonka-szólista ve
zetése mellett cigányzene! 
Minden vonathoz omnibusz

SPEIL EDE, a Horona írnidéglúse.

nagy választékban

Kelmék
női és férfi

139

Adleff Károlynál $
Ország-ut 26. sz.
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Dr. Balogh 2ános 
kézimunkára berendezett cipő- és 

bakancs-vállalata
Szászváros, Str. Mihalu Viteazul No. 9.

(Ország-ut 9.)

Tisztelettel értesítem a n. é. kö
zönséget, hogy 30 munkást fog
lalkoztató vállalatom mindennemű 

férfi- női- és gyermek-cipőket 
a legelegánsabb kivitelben, vadász- 
és munkás-bakancsokat, csizmá
kat a legizlésesebben gyári áron 
készit.

Állandó nagy készlet mindenféle 
bőrből u. m.: fekete és színes 
chewreaux és box, továbbá lakk, 
antilop mindenféle színben.

Uj cipők 24 óra, bármiféle ja
vítások pedig 6 óra alatt készül
nek el.

Tanulók bármiféle munka dijá
ból lO°/o árkedvezményben része
sülnek. Tisztelettel:

Dr. Balogh János 
cipő- és bakancs-készitő vállalata 
140 Szászváros. 5—
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5^"* Részuény-Társaság

elvállalja bármi
nemű nyomtatvá
nyok, részvények, 
művek, folyóira
tok, stb. legmo
dernebb stilszerü 
előállítását, ennek

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