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A lap szellemi részét Illető közlemények a szerkesztőséghez, 
a pénzkllldemények és hirdetések a kiadóhivatalhoz küldendők. 

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

A Hangya.*

* E cikket — tekintettel a „Szászváros és kör
nyéke“ értékesítő és fogyasztási „Hangya szövetke
zet“ most folyó újjászervezésére — a Csíkszeredá
ban megjelenő „Csiki Lapok“-ból vettük át. Aktu
álisánál fogva a fogyasztó-közönség figyelmébe 
ajánljuk e sorokat. Szerk.

Most múlt 25 éve annak, hogy gróf Károlyi 
Sándor a fenti név alatt 16,000 K. alaptőké
vel életre hívta a magyar közgazdasági élet
nek ma egyik legszámottevőbb intézményét: 
a „Hangya“ termelő és értékesítő szövetke
zetek központját.

Jelen szerény közleménynek az a célja, 
hogy azok, akik még nem ismerik a Hangyát, 
arról némi fogalmat szerezzenek.

Igaz ugyan, hogy ma változott viszonyok 
között élünk s emiatt megkülönöztünk az 
anyaintézménytől, de ez a körülmény nem 
zárja ki annak a lehetőségét és jogosságát, 
hogy a nagykorúvá lett gyermek, az anya 
dicsőségében osztozhassék, arra büszke le
hessen.

A trianoni szerződés a Hangyát is érin
tette. A budapesti központtól elszakitotta a 
lecsatolt területeken levő Hangya kirendelt
ségeket, transitó-raktárakat és szövetkezete
ket. Ezek az elszakított intézmények egy-egy 
központ vezetése alatt önálló szervezetekké
alakultak, megtartván — adminisztrációt 1465 tisztviselő végzi,
uevait nyugai-europai mintájú belszervezetet.'
Így lett például a romániai Hangya szerve
zetek központja a nagyenyedi Hangya kiren
deltség.

Az anyaintézmény az elkülönüléseket nem 
érezte meg annyira, mint az elszakadt s igy 
önállóvá, mintegy váratlanul nagykorúvá lett 
szervezetek.

A budapesti Hangya nem lett a trianoni 
szerződés által tőkeszegényebb, sőt az utóbbi 
években megizmosodott. Hogy pedig az ön
állósulással más talajban uj gyökereket eresz
tett, ez az anyaintézményre jelentőségteljes 
úgy anyagi, mint különösen erkölcsi tekin
tetekben.

Egy szerény udvari szobában, 16,000 K. 
alaptőkével indult küzdelmes útjára a Han
gya ezelőt 25 esztendővel. Alapítói látták, 
hogy a falusi földmives lakosság áruval való 
ellátása hiányos s hogy ez a népréteg az 
áruuzsorának és a kereskedelem visszaélé
seinek védtelen martalékává vált. Sem a ma
gyar, sem a román, sem a tót vagy ruthén 
nem volt kereskedő nép, tehát életszükség
leteit idegen kereskedők elégitették ki, ahogy 
épen tudták úgy. Elszomoritó volt az a kép, 
amit az akkori falu a nép tudatlansága és 
kereskedelmi ügyekben való járatlansága miatt 
nyújtott.

Az első szövetkezet egy tót községben, 
Bragyánban alakult, amelyet az első évbeu 
17 követett. Az első szövetkezet alakulásá
nak szükségét és céljait a budapesti Hangya 
mai vezérigazgatója: Balogh Elemér magya- 
rázgatta.

Az első évben a központ 49.457 korona 
forgalmat ért el, ma alaptőkéje 500 millió, 
évi forgalma 7 milliárd korona. A szövetke
zetek száma még a háború előtt az egész 
országban 1500 körül mozgott, mig ma csak 
a trianoni Magyarországban 2000 szövetke
zet dolgozik. Az elszakadt szövetkezetek száma 
1919-ben beleértve az összes lecsatolt terü
leteket 1327 volt, mig ma csak Erdélyben 
554 szövetkezet működik, Nagyváradon, Ara
don, Szatmáron, Sepsiszentgyörgyön, Maros
vásárhelyen, Székelyudvarhelyen és Tordán 
transitó-raktárakkal.

A budapesti központ 2000 szövetkezetének 
szükségleteit 12 kirendeltség és 4 transitó- 
raktár bonyolitja le. Magának a központnak 
pedig Kőbányán oly hatalmas, a technika 
minden vívmányával felszerelt központi el
osztó raktára van, amely Európában a ha
sonló intézmények között a második helyen áll.

Egy egész gyárváros alapítását célozza a 
Hangya-ipar R-t. 300 millió tiszta szövetke
zeti alaptőkével. Ma már 12 gyár állítja elő 
a szövetkezetek legfőbb áruszükségletét. Az

Ezelőtt 3 esztendővel az állammal karöltve 
a Hangya alakította meg a „Futurát“, amely 
ma a legnagyobb állami szállítások lebonyo
lítását végzi. Budapest fogyasztó közönsé
gének ellátására a Hangya oldalán működ
nek a „Háztartás“, „Kéve“, „Pannónia“, 
„Ügyvédek szövetkezete“ stb.

De nemcsak gazdasági téren érzik a Han
gya segítő keze, hanem szociális téren is. 
Különféle jóléti és kulturális intézmények 
fűződnek a Hangya nevéhez. Így a budapesti 
közgazdasági egyetem alapitása, tisztviselői 
étkezdék, kórházak és betegsegélyző pénztá
rak fenntartása. Falvakban a szövetkezetek 
mellett gazdakörök, népházak, népkönyvtárak 
hirdetik a civilizációt, dicsőségére a szövet
kezeti eszme diadalának.

íme itt van 25 esztendő eredménye nagy 
vonásokban. Van-e még valaki, aki ezek után 
is gáncsolja a szövetkezésben rejlő erőt? 
Ezek az intézmények élnek, azok a gyárak 
füstölögnek és áldásaikban milliók részesülnek.

A romániai „Hangya“ szövetkezetek termé
szetesen még az uj alakulás nehézségeivel 
küzdenek, de a fokozatos fejlődés biztos ut
jain haladnak. Ha a nép belátja a szövetke
zésben rejlő erő jelentőségét, a nagyobb ará
nyú sikerek itt sem maradnak el.

Lehetnek a szövetkezetek ellen kifogások, 
panaszok, de mindenkor csak a vezetés el
len és soha az eszme ellen. Ezeket a kifo
gásokat, panaszokat egy kis jóakarattal és 
megértéssel annál inkább lehet orvosolni, 
mert a legtöbb panasznak, elégedetlenségnek 
a forrása a tájékozódatlanság és bizalmatlan
ság. Aki megtudja érteni azt, hogy minden
szövetkezet csak egy eszköz a cél szolgála
tában, aki tudja, hogy a szövetkezetek nem 

' egyéni érdeket, hanem a közjó szolgálatában 
állanak és aki nem huny szemet az előtt a 
tény élőit, hogy a szövetkezetek feleslege és

a szövetkezetek minden vagyona a tagok 
köztulajdonát képezik, azt az eszme szolgá
latától kicsinyes jelenségek el nem tántorít
hatják. Clio.

Elkészült az aj nyugdíjtörvény
Száz százalékba! zmelih a drágaság! segflyt. 
április 1-án lép érvénybe a rendelet.

A volt monarchiabeli, cári és bulgár kato
nai nyugdíjasokra vonatkozó nyugdíjtörvény 
elkészült és azt a parlamentben megszavaz
ták. Az uj törvény április 1-én lép életbe és 
lényegesebb pontjai a következők:

A monarchiabeli nyugalmazott tiszteknek, 
kik nem szolgáltak a román hadseregben, 
nincsen semmi igényük a drágasági segélyre, 
azonban tekintettel az uralkodó drágaságra 
részükre is kiutalványoznak drágasági segélyt. 
Ennek a segélynek folyósítása is április el
sejére várható.

A nyugdíjtörvény kapcsán megemlítjük, 
hogy különösen a vidéken, — eldugott köz
ségekben, — még számos meghúzódott tiszti, 
de főként legénységi állományú teljesen tá
jékozatlan nyugdijigényjogosult van. Felkéri 
a szövetségi vezetőség a községi elöljárósá
gokat, s főként a jegyzőket, sziveskedjenek 
ezen egyéneket f el világosítani, kérvényeik be
adásában segiteni, hogy nyugdijuk folyósítása 
érdekében kérvényüket legkésőbb március 
31-ig okvetlenül nyújtsák be, mert különben 
igényjogosultságuk az emlitett hstáridőn túl 
végérvényesen elvesztik. (Biropl pensiilor și 
asistență Comandantului Vil. Teritorial în 
Sibiu cimre Nagyszebenbe küldendők a kér
vények).

Df. Kristóf György — egyetemi tanár.
Dr. Kristóf György szászvárosi ref. Kűn- 

kollegiumi tanár a kolozsvári állami egye
temre a magyar nyelv és irodalom tanárává 
neveztetett ki. E kinevezés tényét első sor
ban erdélyi magyar szempontból kell értékel
jük. Jól esik látnunk azt, hogy a kormány 
minden politikától mentesen ezen magyar ál
lás betöltésénél kizárólag tudományos érté
kelésre helyezkedett és oly egyént nevezett 
ki, akinek tudományos felkészültsége alkal
mas arra, hogy a magyar nyelv és irodalom 
iránti szeretetet és lelkesülést Románia min
den magyar nyelvű lakójának szivében fej
lessze "és fokozza. E mellett biztosra vesszük, 
hogy dr. Kristóf György uj állásában és uj 
környezetében még lelkesebb és még hasz
nosabb munkása lesz a magyar kisebbség 
érdekeinek.

Kollégiumunkat a kinevezéssel uj kitünte
tés érte, de nem hallgathatjuk el azt az ér
zést sem, amely e kinevezés helyi szempont
ból való nézése alkalmával elfog. Ez az ér
zés a helyi veszteség érzése, mert úgy a vá
ros magyar társadalma, mint a kollégium is 
a helyi közélet egy kellemes tagját, önzetlen 
munkását és sokoldalú vezérét veszíti el.
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Érezze magát jól uj otthonában és [egyen 
a tudománynak és magyar fajának továbbra 
is lelkes munkása I —y.

Hunyadvármegye közegészségügyi 
bizottságának ülése.

Hunyadvármegye egészségügyi bizottsága 
dr. Dublesiu György prefektus elnöklete alatt 
múlt hó 26-án tartotta ülését a vármegyeház 
kistermében.

Dr. Robu Miklós vármegyei tiszti-főorvos 
javaslatára elhatározták, hogy Vajdahunyadon 
és Zámon még egy-egy gyógyszertárat fog
nak felállítani.

Tekintettel arra, hogy a borbélyok és fri- 
zörök felületességei miatt a bőrbetegségekre 
az utóbbi időben több eset volt, utasították 
a főorvost, hogy ilyen értelemben szigorú 
rendeletet adjon ki a borbélyoknak és fri- 
zöröknek.

Szóba került a tej ellenőrzése is, amelynek 
érdekében a bizottság az alispánt kérte meg 
szigorú rendelet kiadására.

A bizottság különösen hosszasan foglalko
zott a veszett kutyák által megmart egyének 
helyzetével, illetőleg felkérte az alispánt, hogy 
tekintettel arra, hogy az utóbbi időben a ve
szett kutya marások nagyon sürüek voltak 
napirenden, intézkedjék, hogy a kóbor ku
tyák minél intenzivebb módon kiirtassanak.

Tapasztaltatok ugyanis, hogy a betegség 
egyes egyéneknél a minimális 15 nap helyett 
12, 13 és 14 nap múlva már kitört, ami an
nak tulajdonítható, hogy a veszettségi méreg 
virulencája a passage (átadás) által fokozó
dott s igy a marás sokkal veszélyesebb.

A bizottság ezután még a kávéházak, ven
déglők és korcsmák tisztántartása érdekében 
kiadandó rendelettel foglalkozott, mivel eb
ben a tekintetben több helyiség sok kívánni
valót hagy hátra.

Az ülés ezután véget ért.

Kovács Imre színigazgató jelenleg Resicán 
tartózkodó társulatáról az ottani lapok a leg
nagyobb elismeréssel imák. A társulat köze
lebbről városunkba jön s nemcsak tagjainak 
művészi játékával, hanem ügyesen összeállí
tott műsorával is igyekezni fog közönségünk 
igényeit kielégiteni. Hogy mik fognak szinre 
kerülni, itt közöljük:

Operette újdonságok: Hollandi menyecske, 
Kis Grizett, Hazudik a muzsikaszó, Búcsú- 
keringő, Babavásár, Hamburgi menyasszony, 
Cserebere, Bajadér, Délibáb herceg, Totó, 
Vadgalamb, Rózsika lelkem, Aranymadár.

Operette reprizek: János vitéz, Denevér, 
Vig özvegy, Elvált asszony, Lili báróné, Áren
dás zsidó, Obsitos, Kék mazur, Offenbach, 
Ripp van winkle, Sulamith.

Drámai és vígjáték újdonságok: Hattyú, 
Égi és földi szerelem, Kékszakáll nyolcadik 
felesége, Ártatlan Don Juan, Tyúkketrec, 
Elveszett paradicsom, Sárga keztyü, Álar
cok stb...

Reprizek: Taifun, Két árva, Csókpirulák, 
Körbe-körbe stb.

Népszínművek: Piros bugyelláris, Veres
hajú, Sárga csikó.

Egy rövid, kereszthuros

ZONGORA 
megvételre kerestetik. Ajánlatok e lap 
szerkesztőségéhez küldendők. 184 1-3

ERZSÉBET MOZI
a „TRANSSYLVANIA“-ban.

Ma vasárnap, március ll-én 
délután 4 és este 8 órakori 

Madam HECÜMIEH. 
Nagyszabású udvari szerelmi dráma 6 
felvonásba. Napóleon idejéből. Fősze
replők Fern Andra és Bernd Áldor. 
Az idei nagyszabású filmek legújabban 
megjelent gyöngye. Ezenkívül

CASANOVA. 
A legszebb „Star“ film 5 felvonásban. 
Főszereplők: Deésy Alfréd, Dán Norbert 
Hollay Camilla, Igalits Sandy, Góth 
Annié. Gyönyörű rendezés, művészi 
játék, nem pikantéria, mindenki meg

nézheti.^

Az Almok tengerén.
Ha leszáll az éj, csolnakba szállók, 
lehullnak rólam a földi jármok 
s úszom az Álmok tengerén. 
Eveznem nem kell, az ár elragad 
és a merre kis csolnakom halad, 
tarka képek integetnek.
Látom a Múltat, Jelent és Jövőt 
és gondolkoznám sok minden fölölt, 
ha sajkám tova nem haladna. 
Ám én úszom Álom-tenger hátán 
S a partokon mindig uj kép vár rám ; 
borús és derült egyaránt.

Kis csolnakom gondtalanul halad 
amig egyszer hirtelen megakad 
az Élet zátonyaiban.
Fölébredek. Nincs már Álom-tenger. 
Előttem áll az Élet, a reggel 
s megyek vele megküzdeni.

Szászváros, 1923. márc. 4.
Fittesig Zoltán.

NAPI HÍREK.
— Kinevezés. Dr. Kristóf György, a hely

beli ref. Kún-kollegium rendes tanára a ko
lozsvári román királyi egyetemhez a magyar 
nyelv és irodalom tanárává neveztetett ki. Dr. 
Kristóf már egy éve tanít az egyetemen, mely
nek tanácsa a vizsgáló bizottság jelentése 
alapjan első helyen őt ajánlotta kinevezésre. 
A másik jelölt dr. Borbély István kolozsvári 
unitárius tanár volt.

— Dr. Neumann József dévai főrabbi 
távozása. Dr. Neumann Józsefet, a dévai 
zsidóhitközség nagytudásu és rokonszenves 
főrabbiját a brassói zsidó hitközség egyhangú 
lelkesedéssel főpapjának választotta meg. Dr. 
Neumann József 1915-ben került Dévára, 
ahol 7 évi működése alatt nemcsak a zsidó
ság, de az egész város rokonszenvét és el
ismerését érdemelte ki. A volt dévai főpapot 
Brassóban nagyon szépen és teljes lelkese
déssel fogadták és múlt hó 28 áu már be is 
iktatták állásába. A dévai zsidó hitközség 
>gy egy ideig rabbi nélkül marad.

— Tartalékos tisztek jelentkezési kö
telezettsége. A hadügyminisztérium a kö
vetkező értesítést adta ki: A tiszti állásról 
szóló törvény 22 szakasza és ugyanazon tör
vény végrehajtási rendeletének 26. szakasza 
értelmében mindazon tartalékos tiszteknek, 
akik a korhatárt betöltik s akik ezen az ala
pon nyugalomba helyezendők, tudtára adom, 

hogyha továbbra is tartalékos tisztek óhajta
nak maradni, adjanak be egy kérvényt, közvet
lenül a hadügyminisztérium személyes ügye
ket intéző osztályához és pedig 1923. évi 
március 15 ig, mert mindazokat, akik eddig 
az időpontig ilyen kérvényt nem adnak be, 
hivatalból nyugalomba helyezik.

— Előléptetés. Pop Márkot, a dévai adó
hivatal főpénztárnokát hivatalfőnökké léptet
ték elő.

— Az állatexport betiltás! rendelet — 
a hivatalos lapban. A Monitorul Oficial 
legújabb száma közli az élőállat kivitelének 
betiltására vonatkozó következő rendeletet: 
„1923. március hó 10-től kezdődően 1923. 
junius hó 1-ig felfőggesztjük a bármilyen élő 
állat kivitelére kiadott jogositványok végre
hajtását. A legfőbb vámigazgatóságot erről 
azzal értesítjük, hogy tegye meg a szükséges 
intézkedéseket e rendelkezések érvényesíté
sére. Az összes kiadott élőállatok kiszállítá
sára vonatkozó perneszeket 1923. április 15-ig 
be kell mutatni a kereskedelmi és iparügyi 
minisztérium kereskedelmi vezérigazgatósá
gának. Az eddig a dátumig be nem mutatott 
permiszek érvényüket vesztik.

— Hogyan lehet olcsóbban, de azért 
Ízlésesen ruházkodni ? A mai nehéz meg
élhetési viszonyok között mindenki igyekszik, 
hogy szükségletét olcsón, de jól szerezze be. 
Egyik legnehezebb probléma ma minden csa
ládban a ruházkodás, mert nemcsak hogy 
rendkivül drágán kell az anyagokat besze
rezni, hanem azok megvarratásáért is tekin
télyes összegeket kell kiadni. Milyen irigy
kedve gondolunk ilyenkor arra, aki önmaga 
szabja és varrja ruháit és fehérneműit. Mennyi 
pénzt, anyagot és időt takarithat meg. Éppen 
ezörC_ö£jynmel vesszük, tudomásul, hogy a 
régi, közismerten hires Ullstein berlini cég 
szabásmintái ezentúl már városunkban is kap
hatók. Ezen szabásminták segélyével bárki 
minden előtanulmány nélkül otthon, önmaga, 
vagy házi varrónőjével szabhatja ki ruháit és 
fehérneműit saját maga vagy családja részére, 
a tetszés szerint választott modern, divatos 
modellek után. Valóban elegánsan, de olcsón 
ruházkodhatik az is, akinek eddig erre nem 
tellett. A szabásminták közvetitését városunk 
részére Fábián János erdőmérnök nejének si
került megszereznie, akinél a legújabb tavaszi 
divatlapok mellett még sok érdekes és szép 
kézimunka-könyv és minta tekinthető meg 
lapunk hirdetési rovatában közölt értesítés 
szerint.

— Felhívás a Hangya-szövetkezet tag
jaihoz. Akik még szövetkezeti üzletrészeiket 
ki nem egészitették, fölhivatnak, hogy azt 
mielőbb eszközöljék, hogy a szövetkezet a 
törvényes formálitások elintézésével mihama
rább megkezdhesse működését. A szövetke
zetre vonatkozó bárminemű fölvilágitásra egy 
bizottsági tag van kiküldve, aki bármikor ren
delkezésre áll, a kaszinó helyiségében délután 
3—5 óráig. Uj tagok is fölvétetnek. Az üz
letrész dijak mostantól kezdve 2 részben is 
elfogadtatnak úgy, hogy felerésze az aláírás
kor fizetendő, a másik fele pedig az üzlet 
megnyitásakor. Az intéző bizottság.

Hölgyeim! Olcsón és divatosan ru- 
hazkodnak, időt és pénzt takaritanak 
meg, ha estélyi-, utcai- és házi-ru
háikat, fehérneműiket önmaguk ott
hon készítik el a hires UHstein-féle 
szabásminták szerint. A legújabban 
érkezeit tavaszi divatlap megtekint
hető d. u. 2—7-ig. Fábián Jánosné, 
Alsómajor- és Perkászi-ut sarokház. 
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— Közgyűlés. A helybeli Magyar Kaszinó 
f. hó 4 én Simon Ferenc elnöklete alatt tar
totta évi rendes közgyűlését a tagok nagy 
érdeklődése mellett. Az évi jelentések, zár
számadások és költségvetések eltárgyalása 
után megejtetett a tisptujitás, mely Szerint el
nök: Simon Ferenc, igazgató dr. Székely 
Ferenc, pénztáros Pap József, gazda Páris 
Albert, liygész dr. Szőllősy János, könyvtáros 
Réthy István, segéd-könyvtáros Kőnig Ká
roly, Hegedűs Lajos, jegyző Bokody József 
lett. Választmányi tagok: Dr. Dózsa József, 
Ájben Géza, dr. Lőwenstein Lajos, Balogh 
Lajos, Benkő Lajos, Bocz Soma, Strunk Pé
ter, Török Bálinti dr. Görög Ferenc, P. Lo- 
kody Gergely, Szász Sándor, dr. Balogh Já
nos. Póttagok: ifj. Makkay József, Örs Zoltán.

| Dr. Seidner S. fogorvos |
í Szászváros, 5
c Városház-tér (Rob-féle üzlet felett.) 5
| Rendel naponta d. e. 9JZ, d. u. Z-5 óráig. |

— Követendő példa. Déván Schneider 
József reáliskolai tanár kezdeményezésére 
egy zeneegyesület alakult meg a napokban, 
amelynek kettős célja van; egyrészt megked
velteim a közönséggel a komoly és klasszi
kus zenét, másrészt a hangversenyeknél be
folyt jövedelmeket hangszerek bevásárlására 
fordítani, A „Dévai Zeneegyesület“ cim alatt 
működő kultúrintézmény m. hó 26-án Déván 
a megyeház dísztermében tartotta első hang
versenyét fényes erkölcsi és anyagi sikert 
aratva. A zenekar állománya egy vonósötös 
kiszínezve 2 fuvolával és egy négykezes zon
gorával. Vájjon városunkban nem lehetne-e 
egy hasonló zeneegyesületet alakítani?

— A szállodai szobaárak megállapí
tása. A Monitorul Oficial február 24-én meg
jelel 254-ik száma rendeletet közöl a szállo
dai szobák áráról. A rendelet megállapít 
luxushoteleket, ezenkívül négy osztályba so
rozza a különböző szállodákat. Az árakhoz 
alapárnak az 1916-os tarifát veszi, amelyet 
meg kell szorozni mindig az illető szálloda 
rangosztálya szerinti drágasági koeficienssel. 
A drágulási arányszám, amellyel az 1916-os 
alapárak megszorzandók, luxusszállodáknál 9, 
elsöosztályu szállodáknál 8, másodosztályu- 
aknál 7, harmadosztályúnál 6, negyedosztá- 
lyunál 5. Az igy kiszámított ár maximális 
ár, amelyben a kiszolgálás is bennfoglal- 
tatik.

— A dévai iparos otthon folyó évi feb
ruár 25-én tartott rendes közgyűlésén dr. 
Gróza Pétert kiváló közgazdasági tevékeny
ségének elismeréséül örökös diszelnökévé vá
lasztotta meg.
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SZŐLLŐ vendéglő
Szászváros, Sörház-utca.

|

cl

Tisztelettel értesítem a n. é. 
közönséget, hogy újonnan be
rendezett vendéglőmben 

reggeli, ebéd, vacsora abonálható' ízletes 
konyha, hitiina asztali- és fajborok, napon
ként frissen csapolt világos- és barna sör.

Záróra éjjeli 1 óra. Billiárd 
asztal! Minden este Petrika 
zenekara játszik! Tisztelettel: 

a „SZÖLLÖ“ vendéglő tulajdonosa,
Szászváros, Sörnáz-utca (a

5
5

S
járásbíróság mellett). 183 í—
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„OLIMPIA“ mozgó
a Central szálloda nagytermében

Ma vasárnap, március ll-én

Hulíer István esküje
Cirkuszdráma két részben, 12 felvo
násban, Hollánder Félix regénye után.

Jövő vasárnap, márc. 18-án

3 titokzatos telefon
Helly Brown detektív kalandja 5 felv. 
Irta és rendezte Harry Piel. Továbbá 

milliomos kisasszony.
Vígjáték 3 felvonásban.

A terem kellemesen fűtve van.
Kezdete pont d. u. 4 és este 8 órakor.
Helyárak: Páholy 45 lei, I. hely 8 lei, Il-ik 

hely 6 lei, karzat 3 lei.
A n. é. közönség szives pártfogását 

kéri az „OLIMPIü“ mozgó vállalata.
— Déva — halad. Hirt adtunk már ar

ról, hogy Déván „Katarina“ néven egy tészta 
és kenyérgyár alakult. Amint a „Déva és Vi
déke“ írja, a gyár már megkezdte működé
sét. A gyár négyféle nagyságú csőtésztát I 
(makarónit) készít s negyed-, fél- és kilós. 
csomagolásban hozza forgalomba. Levestész- i 
tákat és szarvacskákat is állit elő s legköze
lebb „jó“ kenyeret is fog sütni s forgalomba 
hozni.

— Az 1902. évben született ifjak so
rozása. Az 1902. évben született s az 1924-es 
korosztályt alkotó ifjak sorozása február hó 
28-án kezdődött és 1923. április 23-ig tart. 
Déván a következő községek ifjait sorozzák: 
Március 25-én: Déva város és Piski (Simeria 
Col.) Március 26-án; Bácsi, Burjánfalva, Al- 
sókajanel. Március 27-én: Kersec, Csertés, 
Haró. Március 28 án: Felpestes, Szántóhalma, 
Piski. Március 29-én: Sólymos, Valisóra, 
Vecel. Március 30-án : Marosiliyei ut (Plecare 
la llia). Marosiliyén : Március 31-én : Maros- 
illye, Dobra, Vorca, Zám. Április 3-án: Bra- 
nyicska, Burzsuk, Furksora. Április 4-én. Gu- 
raszáda, Guradobra, Lapusnyak. Április Il
ikén: Lapușul-inferior, Roskány, Szirb. Áp
rilis 12-én: Kudzsiri ut (Plecare la Cugir). 
Kudzsiron: Április 13-án: Kudzsir, Romosz, 
Vinerea. Április 14-én: Alkenyér, Vajdej, Ba- 
lomir. Április 15-én: Szászvárosi ut (Călă
toria la Orăștie). Szászvároson: Április 16-án: 
Tordos, Jeledinți, Orăștioara. Április 17-én: 
Beriu, Romosz, Kasztó. Április 18-án; Szász
város, Bencenc, Dâncul-Mare. Vulkánban: 
Március 3 és 4-én Vulkánban. Petrozsény- 
ben : Március 5-én: Livazény. Március 6-án: 
Petrilla: Március 7., 8., 9-ikén: Petrozsény. 
Pujon: Március 10-én: Livadia de câmp, 
Puj, Râu-barbat, Ráu-alb. Március ll-én: 
Felsőszálláspatak és a hátszegi ut (Plecare 
la Hațeg), Hátszegen: Március 12-én: To- 
tesd, Peșteana, Sántamaria. Március 13-án: 
Alsószilvás, Streisángeorgíu. Március 14-én: 
Hátszeg. Március 15-én: Sânpetru, Ráu-de- 
mori, Răchitova. Március 16 án: Gredistye, 
Luncacerni inferioară, Russ. Március 17-én:' 
Klopotiva, Demsus, Felsöfarkadin. Március 
18-án: Bukóvá, Bretea-română, Kitid. Március, 
19 én: Hunyad felé (Plecare la Hunedoara).' 
Vajdahunyadon: Március 20-án: Vajdahu-

nyad, Botez. Március 21-én: Teliucul-infe- 
rior, Toplica, Rácá§dia. Március 22-én: Pes- 
tinul-mic, Hosdát, Gyalár. Március 23-án: 
Govasdia, Cerbal, Bunila. Március 24-én: 
Déva felé (Plecare la Déva). Lupényban: 
Február 28-án és március 1-én Lupény, már
cius 2 án Hobica ifjait sorozták. A sorozá
sok minden reggel félnyolckor kezdődnek.

— A rozsliszt ára 4 leu. A Kereske
delmi és iparügyi minisztérium 8068—1923. 

1 sz. rendelete értelmében a rozsliszt 70 szá- 
: zalékra dolgozható föl s ára kgr.-ként a ma
lomban négy leu lesz.

N Y I LT T É R.*)

Alólirott ezennel kijelentem, hogy üzleti 
s más tartozások számláit csak az esetben 
egyenlítem ki, ha a megrendelést személye
sen vagy Írásban én eszközöltem. Nevemben 
bárki más által eszközölt vásárlásokért, kihi
telezésekért kötelezettséget nem vállalok.

Szászváros, 1923. márcins 3-án.
Porubsxky István.

•) Ezen rovat alatt megjelent közleményért nem 
vállal felelősséget . a Szerk.

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.

Eladó egy jókarban levő 4 lóerős 
Marschal-féle complett gözcséplö- 
gép teljes felszereléssel. Megtekint
hető Vaszu Ádámnál Romosz, up. 
Orá^tie. iss1—3

azonnal felvétetik 
lapunk 

hönyvnyomdájában

• Meghívó.
A „Szászvárosi Italelárusitó R.-t.“ 
t. részvényeseit tisztelettel meghívjuk az 
1923. évi március hó 20-án, hatá
rozatképtelenség esetén 1923. március 
hó 28-ikán d. e. 9 órakor a társaság 
iroda helyiségében (Szél-utca 3. sz.) 
tartandó

V-H Wi rendes Közgyűlésére.
TÁRGYSOROZAT:

1. Elnöki megnyitó, határozatképesség meg
állapítása, jegyzőkönyvhitelesitők megválasz
tása.

2. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság évi 
jelentése, a mérleg megállapítása.

3. A tiszta nyereség felosztása, az igazga
tóság és felügyelő-bizottság részére a felment
vény megadása.

4. Ügyész megválasztása.
5. Indítványok.
Orá^tie, 1923. március hó 7-én.

Ax igazgatóság.

9 „Szászuárosi Könyvnyomda Részvénytársaság" 
könyv- és papiitasliedésébB egy tanuló, 
ki magyarul, németül és románul be
szél, azonnal felvétetik.



4 Szászváros és Vidéke 1923. március 11.

Megvételre kerestetik egy jó
karban lévő Singer varrógép. —- 
Ugyanott eladó egy egyfogatu kocsi, 
hám, teljes felszerelésű nyereg.— 
Bővebbet e lap szerkesztőségében.

174 2—3HnacKaaroaEKmaDaQQ 
¡Veszek: 120,212 i 

törött aranyat és Q 
ezüstöt a legmaga» El 
sabb napi árban. ■■■•

Margel Vilmos,
órás, ékszerész és látszerész

ü

Szászváros, Vásár-utca.

*4S Májer Hermann
szállító ós futidFozó Szászváros.

>•

Elvállalja mindenféle áruk 
szállítását 50 métermázsáig 
á 6 leu, 50—100 mm.-ig 
á 5 leu. Tisztelettel:

Májéi? Hermana
szállító és fuvarozó. 171 3—3
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CT JóvKÍW

i jtoilá menjünk Vásárolni?
A régi megszokott üzletünkbe, 

S ahol mindig jó kedvvel beszélnekí , és barátságosan szolgálnak ki. 

| S melyik ez az üzlet? 
£ A közismert

! Steril és Bóth
óDPhBFBshBdíí cég Szászváros, Vásár-utca.

Nagy választéki box, 
chevreaux, antilop- és chev- 
reaux-lak bőrökben, talpáruk
ban, zsíros bőrök, fűzők, cipő
krémek és mindenféle cipész
kellékekben. 172 3-3

„Pálma“ gummisarokü

5
I
3

ä

Í„METAGA“2
javító és galvanizá.10 műhely § 

| Glatz Rudolf § 
űtí Nagyszeben, Jungenwaldstr. 1. (V) 
W ™el0“ ,20' ®
V H,kkel“’.- «969 ezustoz, ®
& oxidál, §
QA rezesit, ga
S aranyoz.

Galuanirozandó tárgyal! NagyszBbEnbEn § 
ül a műhslybEn, Szászvároson pBdig STREIT 0 

UTÓDA cipőüzlEtóbEn adandók 1b. ®
125 6-10

______ __________________________________________  
Nyomatott a SzászvArosj Könyvnyomda Részvénytársaság gyorssajtójAn 1923

Tavaszi
divatlap-újdonságok 

megérkeztek és kaphatók a 
„Szászvárosi Könyvnyomda R.-t.“ 
könyv- és papirkereskedésében.

KÖNIG KÁROLY
szoba-, cim- és épületfestő Szászvároson 

Szénatér 7. sz.

Í
 Vállal minden e szakmába vágó mun

kálatokat, tervek készítését. — Külföldi 
> gyárosokkal való összeköttetés révén a 
a közelgő tavaszi szezonban a legmoder- 

í nebb mintákkal szolgálhat. ne 7-10

| Mindenféle szinti és nagyságú 

| bárány és gidóbőröket 
legmagasabb napi 
árban veszek.

Ipunger Samu!
| kereskedő, Szászváros Országút 4. | 
| 173 2-12 |

Ia.

Í
ö Wertheim szekrények javítása, nyitása.

q Szászváros, Főtér (gyógyszertár udvarán.)
• / ______

zxzxzx;

Graffios Adolf gép- és míílakatos
Elvállal e szakmába vágó mindenféle 

\ munkákat. Motor- és cséplőgép javítás. < 
. \X7prfhí*im  C7PbrPnvplz iawitáca nuitáco k

1333 10-52

'pártoljuk a helyi ipart 1 $I

Benzin, mindenféle gépolaj, 
carbid kapható. Autó, min
denféle gép- és motorjavitás, 
vulkánizálás elvállaltatok.

Személyszállító autó helyben és vi
dékre bérelhető I Tisztelettel:

TRIFF és NASTA
Szászváros, Ország-ut 55. (a malom mellett.) 

| 140 . Telefon : 33. 8—11

i

| Sárkány József szücsmester | 
g Szőrme áruk, vadbőrök, bundák készi- J 

tését, javítását, nyaralását vállalja! \ 
• Szászváros, Romoszi-ut 7. *

131 10-52 2

f? V * ^iú ♦CrM>Ti Q<

| TÖRÖK BÁLINT kocsigyártó |
» Szakmába vágó uj és javítási munkákat * 
£ olcsón vállal.
? Szászváros, Ország-ut 25. ?

138 10—»3 ♦

c ■ weitw>)ö??5é«ö9ö 
| Kocsifényezést és kárpitos (szatler) | 
g munkákat, továbbá díványok,munkákat, továbbá díványok, 

redőnyök stb. javítását jutá
nyos árban vállalom. Ter
vekkel, árszabással szolgálok.

I PORUBSZKY ISTVÁN, szatler,I —----- - —- ...182 Szászváros, Ország-ut. 1—

B

Mindenféle 

női- és férfi-ruha, 
továbbá kelmék, fo
nalak kémiai festé
sét olcsó árban 
:: elvállalom ::

Tisztelettel:

Dobay Ferenc
helmefestő Szászváros, Fűzfa-utca 18 sz.

114 14-18

Löwy Sándor BBrsenyáruháza
Peti*o$eni

felhívása mindazok részére, kik pénzüket még 
olcsó áruba akarják fektetni!

A tavalyi készletből van még circa 1100 méter tavaszi 
férfiruha szövetem, melyet a következő versenyen kívüli 
árakban bocsájtok nagy érd. vevőimnek rendelkezésére:

L1 mtr. tavaszi uriruha, Loden, gyönyörű divatos színek 179
1 „ „ „ Chevioth » 239
1 „ » , Melton n n 325
1 „ „ „ Cangarn „ ’ j, » 435
1 „ „ Raglán doubl, szövet „ » » 295

n
n

*

Z\

Mindezek eladása, amig a készlet 
készpénz fizetés ellenében történik.

Tisztelettel:

Löwy Sándor Versenyárnháza ptfrozsíny.
134 9—52

tart, naponta
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