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A Magyar Párt intézőbizottságának az 
iskola kérdésben folyó munkálatairól.

A Magyar párt intézőbizottsága a Párt köz
gyűlési meghatalmazása alapján behatóan fog
lalkozik az iskolakérdéssel, még pedig azon 
időszerűség alkalmából, hogy ez a kérdés a 
közismert miniszteri rendeletek révén is, meg 
a közeli parlamenti tárgyalásra előkészitett 
törvénytervezetek folytán is nagyon előtérbe 
került. Egyébként napról-napra is észlelhető 
ennek a kérdésnek a magyar anyanyelvű la
kossággal szemben való elintézetlensége, s a 
kérdéssel vonatkozásban levő közéleti és ma
gánéleti viszonyok teljes bizonytalansága. 
Szükséges tehát, hogy a magyarság öszsze- 
foglaló politikai testületé egyrészt a saját nép
kisebbségi helyzete érdekében, másrészt az 
állami élettel való összhang érdekében, az 
ország döntő tényezőivel s elsősorban a kor
mánnyal olyan tárgyalási lehetőséget találjon, 
mely az iskolakérdésben is megnyugtató meg
állapodásokra vezessen.

A Magyar Párt intézőbizottsága ettől a 
.szemponttól vezettetve egy külön szakbizott

ságnak utasítást adott, hogy a részletes tár
gyalási elveket kidolgozza. Egyúttal a maga 
részéről megjelölte azokat a főbb irányokat, 
melyeket a részletek kidolgozásánál mintegy 
alapelvként kell szemelőtt tartani. Ezek egy
részt a kérdés pedagógiai jelentőségére, más
részt annak politikai, államjogi és népjogi 
vonatkozásaira vannak figyelemmel.

Ami a pedegogiai jelentőséget illeti, ebben 
a tekintetben a Párt intézőbizottságának ák 
iáspontja az, hogy az összes magyar anya
nyelvű lakosság saját anyanyelvén való okta
tása nélkülözhetetlen s ezt intézményesen biz
tosítani szükséges. Azonban ezen az oktatási 
módszeren belül feltétlenül lehetővé kell tenni, 
hogy a román államnyelv tanitása a gyakor
lati oktatás megfelelő eszközeivel történjék, s 
az államnyelvet bizonyos iskolai végzettség 
elértéig a magyar nyelvű ifjúság tökéletesen 
elsajátítsa, az államnyelv irodalmát is jól is
merje. Ugyanezen kivánatos tanitási eredmé
nyért az is szükséges, hogy az oktatás anya
gából a szellemi túlterhelés elemeit kiküszö
böljék és a modern tanítás módszerét alkal
mazzák, másrészt pedig a korszerű praktikus 
ismeretek körét vegyék fel legfőbb tananyaggal.

A politikai, államjogi és népjogi vonatko
zásokban különösen azt tartja fontosnak a 
Magyar Párt intézőbizottsága, hogy az isko
lafenntartás és iskoláztatás joga a magyar 
anyanyelvű népkisebbség teljes egészét meg
illesse, abból senki ki ne zárassák, aki ehez 
a nyelvi közösséghez tartozik. Az iskolafenn
tartás és iskoláztatás jogát tehát úgy a ma
gyar nyelvű egyházak, általában az összes 
magyar anyanyelvűek népkisebbsége részére 

úgy történelmi szerzett jogon, mint a nép
kisebbségi egyezmény által megadott jogcí
meken feltétlenül igényelendőnek tartja. E 
tekintetben legsúlyosabb népjogi sérelemnek 
fog fel minden megszükitő értelmezést vagy 
intézkedést s ennek a népjogi sérelemnek al
kotmányos utón való elháritását vagy kikü
szöbölését mindenkor legfőbb feladatának 
vallja.

Az elsorolt alapelvek szerint a részletes 
tárgyalási programm kidolgozását a kiküldött 
szakbizottság megkezdte.

— Az adókivető bizottságok megala
kulása. Dr. Olariu Virgil törvényszéki elnök 
elnöklete alatt m. hó 9-én sorsolták ki az ez 
évi adókivető bizottság tagjait. A sorsolásnál 
jelen voltak a pénzügyigazgatóság részéről: 
Pop Márk p. ü. aligazgató, a város részéről 
Herbay Ágoston polgármester, a Sfatul részé
ről Kohn Ferenc nagykereskedő és az Ipar
testület részéről Bencsik Zsigmond elnök. A 
rendes bizottság tagjaivá sorsoltattak ki: Dr. 
Meskó Miklós (Déva) rendes tag, Loboncz 
Péter (Déva) póttag. A kereskedők részéről: 
Herczum Péter (Déva) rí., Jánk János (Déva) 
póttag. Az iparosok részéről: Balog 'József 
(Déva) rt., Jakab Miklós (Déva) póttag. A 
speciális adókivető bizottságba kisorsoltattak: 
Kálmán Lajos (Déva) rt., Adamovics Vilmos 
(Déva) póttag. Kereskedők részéről: Balogh 
Géza (Déva) rt., Kares Sámuel (Déva) pót
tag. Iparosok részéről: Muntyán Péter (Dé
va) rt., Triff János (Déva) póttag. Ügyvédek 
részéről: dr. Vájná Farkas (Hátszeg) rt., dr, 
Dragomir Simon (Marosillye) póttag. Orvo
sok részéről: Dr. Mailand Henrik (Déva) rt., 
dr. Selariu Jenő (Hátszeg) póttag. Gyógysze
részek részéről: Szőliősy Sándor (Hátszeg) 
rt., Weisz Sámuel (Kristyor) póttag. Az adó- 
felebbezési bizottság tagjaivá sorsoltattak ki: 
Antony Sándor (Déva) rt., Szenes Béla (Dé
va) póttag. Kereskedők részéről: Ádám Av- 
rám (Déva) rt., Lőwy Hermann (Déva) pót
tag. Iparosok részéről: Breier Jenő (Déva) 
rt., Hajdú János (Déva) póttag. Ügyvédek ré
széről : dr. Laufer Árpád (Déva) rt., dr. Pop 
Jusztin (Déva) póttag. Orvosok részéről: dr. 
Felter Rudolf (Algyógy), rt., dr. Büchler 
Mór (Vajdahunyad) póttag. Gyógyszerészek 
részéről: Mihály Károly (Brád) rt., Kelemen 
István (Lupény) póttag. Ezen bizottságok 
egész Hunyadvármegye adójának kivetésénél 
működnek közre és pedig az adóügyi bizott
ság az iparosok és kereskedők és más fog
lalkozásúak adókivetésénél, a speciális bizott
ság pedig a nagyobb iparvállalatok, részvény
társaságok, egyszóval a nyilvános számadásra 
kötelezett válllalatok adójának és a nagyke
reskedők és nagyiparosok adójának kiveté
sénél. A fellebbezési bizottság az összes fel
lebbezéseknél működik közre.

Szinház.
Vége felé járunk az idei színházi szezon

nak s Gáspár Jenő színtársulata ma-holnap 
felszedi sátorfáját, hogy egy jobb, nagyobb 
érdeklődést és több melegséget sugárzó vá
rosba jusson. Február 6-ika óta időzik váro
sunkban e színtársulat s elmondhatjuk, hogy 
ezen idő alatt úgy Gáspár igazgató, mint a 
szintársulat minden egyes tagja nemes törek
véssel igyekezett tudásának, tehetségének leg
javát bemutatni. A társulat jó, amit az elő
adások erkölcsi sikerei is igazoltak. Sajnos, 
anyagi sikerekről nem beszélhetünk, mert a 
a közönség nem mutatott olyan érdeklődést, 
mint amilyent ez a társulat megérdemelt volna. 
Valószínű oka ennek részben az a sok mu
latság, amelyben városunk igy farsang ide
jében bővelkedik, részben az általános péz- 
telenség, drágaság. Ez utóbbit igazolja az is, 
hogy az áldozatok árán meghívott Poór Lili 
országos hirü művésznő itteni vendégszerep
lése sem hozta meg azt az anyagi sikert, ame
lyet ilyenkor elvárni lehetett. A nem nagy 
számú, de megértő, lelkesedni tudó szinház- 
bajáró közönség estéről-estére meggyőződhe
tett arról, hogy e társulat a vidéki színtársu
latok jobbjai közé tartozik.

Február 24-én (vasárnap) Réthy Margit és 
Takács Antal juta lom játékául „Három a tánc** 
c. operette került színre, ügy a jutalmazot- 
tak, mint a többi szereplők tudásuk legjavát 
nyújtották ez estén is.

25- én Katona Irén és Csóka József juta
lomjátékául „Gülbaba“ c. operett ment. Ka
tona Irén kitűnő és fess Gábor diákja nagy 
hatást keltett. A repriz sikeréből Réthy Mar
git (Leila), Takács Antal (basa), Csóka Jó
zsef (Mujko), Takácsné (Mujkóné), Szécsi 
Nándor, Bera Rózsi, Koltay Lajos alaposan 
kivették részüket. A közönség állandó tetszés
nyilvánítása kisérte a precizül előadott da
rabot.

26- án a „Szerelem vására“, 27-én „Tüzek“, 
28-án „Magdolna“ került szinre Foór Lili 
vendégfelléptével. A művésznő — aki tavaly 
is megragyogtatta művészetét előttünk — ezen 
estéken is magával ragadta a közönséget. Min- 
denik szerepében a legmagasabb igényeket 
kielégitő játéka maradandó benyomást hagyott 
a valódi művészetért rajongó lelkekben. Drá- 
mei erővel megjátszott szerepeiben a szerzők 
intencióit hűen juttatta kifejezésre. A lelki in
dulatok, érzések, szenvedések kifejezésében, 
megfestésében, megrázóan élethü alakításá
ban nemcsak átérezte, hanem valósággal át
élte szerepeit. A „Magdolnádban is művészi 
tökéletességgel kreált szerepe őszinte bámu
latot, hódolatot váltott ki a közönségből, mely 
frenetikus tapsokkal adott kifejezést a mű
vésznő művészete feletti elragadtatásának. A 
három estén a társulat szereplő tagjain meg-
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látszott, hogy fokozottabb ambicióval játszót- natkozó felmentése már meg is történt és 
tak. A férfi szereplők közül Csóka, Takács, | helyébe Herbay Ágoston polgármester ne- 
Mihályi, Nagy Laci, a nők közül Takácsné, 
Bera Rózsi, Katona Ilonka szereztek elisme
résre méltó érdemeket.

Műsor:
Vasárnap, március hó 2-án a magyar kaszinó 

nagytermében Szécsi Nándor jutalomjátékául 
„A cigányprímás“, operette 3 felvonásban.

Hétfőn, március 3 án a „Centrál** szálloda 
színháztermében Mihályi Károly jutalomjátéka 
„Pompadour**, operette 3 felvonásban.

KÖZGAZDASÁG.
Köxgyíllés. A helybeli .Szászvárosi Ital- 

elárusitó Rt.** m. hó 25-én tartotta a fennál
lása óta immár Vl-ik évi rendes közgyűlését, 
Brotschi Frigyes elnöklete ajatt. A szép szám
ben megjelent részvényesek letárgyalták a 
programmot, melynek során az 50774 L. 21 b. 
évi tiszta nyereség mikénti elosztásáról is ha
tározott. A közgyűlés elhatározta, hogy 150000 
leunyi alaptőkéjét 600.000 leura emeli fel, 
továbbá az alapszabályok módositására vo
natkozó javaslatokat magáévá tette. Végül meg- 
ejtetett az igazgatóság és felügyelőbizottság 
választása, mely szerint igazgatóvá újra Brot
schi Frigyes választatott meg. Az igazgatóság 
tagjai lettek: Zerbes Frigyes, Gugenberger 
Ede, Stern Manó, Trakker Árpád, Stephani 
János, Selmerián György, Voisán György. 
Ügyész: dr. Martini Ágoston. Felügyelőbi- 
zottság: Fried Eszkelesz, Mahler Dávid, Pos- 
dina Urbán.

Az életképes részvénytársaság, amelynek 
megalapitója néhai Schárrer Dávid volt, ed
digi szép eredményei s alaptőkéjének feleme
lése folytán városunk közgazdasági életének 
mindinkább fontosabb tényezője lesz.

NAPI HÍREK
— Előléptetés. A pénzügyminisziszter 

Csergit Teodor dévai pénzügyőri felügyelőt 
Hunyadvármegye területére a fináncgárdák 
ellenőrévé nevezte ki.

— Személyi hir. Baloleanu Antinogen a dé
vai pénzügyigazgatóság pénzügyi adminisztrá
tora m. hó 26-án városunkban járt, ahol az 
adókivető bizottság munkálatait vizsgálta meg.

— Igazságügyi kinevezések, előlépte
tések és áthelyezések. D. Nicolae hotini 
ügyész a dévai törvényszékhez bíróvá a VI. 
fizetési osztály 3. fokozatába lépett elő. — 
Paraschivescu Victor dévai ügyészt a nagy
szebeni törvényszékhez biróvá nevezték ki. — 
Bogdanescu Titó petrozsényi járásbirót a tul- 
csai törvényszékhez ügyésszé nevezték ki, s 
végül Panoniu P. Petre petrozsényi járásbirót 
a VII. fizetési osztály első fokozatába léptet
ték elő. — Az igazságügymmiszter Curelia
S. Györgyöt, ki eddig a tirgu jiui törvény
széknél működött, a VII. fizetési osztály 2. 
fokozatával törvényszéki birónak nevezte ki 
a dévai törvényszékhez.

— Házasság. Vasilca Illés helybeli iparos 
f. hó 2-án tartja esküvőjét Moldován János 
helybeli mészáros-mester leányával, Anucá- 
val. Sok szerencsét I

— A dévai központi lakáshivatal uj 
elnöke. Candrea Valér subprefekt nagy el
foglaltságára való tekintettel a központi lakás
hivatal elnöki tisztéről lemondott, melyre vo-

veztetett ki.
— Előléptetések. A pénzügyminiszter Stei- 

ner János, Jaczó Imre, Pitika György és Mát
rai József II. o. alügyosztály-vezetőket 1. o. 
alügyosztály-vezetőkké léptette elő. — Vasi 
Todor és Rusescu Stefán dévai pénzügyi tiszt
viselőket a pénzügyminiszter a X—1 fizetési 
osztályból a IX—3-ba leptette elő.

— Munkában az adókivető bizottság. 
E hó 20-án Szászvároson is megkezdte mű
ködését az adókivető bizottság, amely az adó
vallomások alapján az érdekeltek meghallga
tásával veti ki a kereseti és összjövedelmi 
adókat. A bizottság, melynek tagjai: dr. Szö
rényi Guidó, dévai pénzügyi tanácsos, Kua- 
les Albert helybeli kereskedő és Andronye 
Péter helybeli mészáros mester, március 20-án 
fogja befejezni működését. A bizottság ha
tásköre Szászváros város és a szászvárosi kir. 
adóhivatalhoz tartozó 11 községre terjed ki.

— Halálozások. Súlyos csapás érte Fuhr- 
mann Károly helybeli szolgabirósági tisztvi
selőt: Erich nevű 20 éves fia hirtelen meg
halt. A közkedveltségnek örvendő ifjú Bras
sóban katonáskodott mint egyévi önkéntes s 
hülés következtében kapott tüdőgyuladásban 
pár napi szenvedés után hunyt el. Holt te
temét Szászvároson m. hó 27-én helyezték 
örök nyugalomra. A temetésen — amely a 
katonát megillető katonai pompával ment 
végbe — a város lakossága vallás és nem
zeti külömbség nélkül nagy számban vett 
részt. A családot ért súlyos csapás általános 
részvétet keltett. — Antoni Frigyes helybeli 
iparos, aki nem rég jött haza Amerikából, 
m. hó 26-án 55 éves korában meghalt. Az 
elhunytban Antoni Rudolf helybeli bádogos
mester az öccsét gyászolja. Temetése m. hó 
28-án ment végbe nagy részvét mellett.

— Gőzfürdő hölgyeknek március 6-án és rövid szavakban köszönetét mondva a tagok- 
bármely 1-je vagy 15-ike utáni első csütör- [na^ a megjelenésért, a gyűlést bezárta, 

tökön. Gőzfürdő uraknak bármely szombaton 
délután. Kádfürdő bármely csütörtök, péntek, nyi Árpád dévai városi dijnokot a kir. adó
szombaton egész nap és vasárnap délelőtt. [ hivatalhoz tisztviselővé nevezte ki.

— Hirdetmény. Az 1924. február havi 
fényüzési és 1 százalékos forgalmi adó a kö
vetkező sorrendben fizetendő a szászvárosi 
rom. kir. adóhivatalba: 1924. március 5-én 
azok, kiknek családi nevük A., B. betűvel 
kezdődik, 6-án C., D., E., 7-én F., G., 8-án 
H., I., K., 10-én L., M., 11-én N., 0., P., 
12-én R., S., 13-án T., U„ 14-én V., Z., 
15-én a részvénytársaságok. Az alkalmazot
tak utáni 4 százalékos adó 1924. március 
10-ig fizetendő be. Rom. kir. adóhivatal.

— Mulatság. A helybeli román gimná
zium m. hó 23 án a Centrál szálloda szín
házi termében egy minden tekintetben fénye
sen sikerült bált rendezett. A bálon megjelent 
szép számú közönség — melynek soraiban más 
nemzetbeliek is nagy számmal voltak kép
viselve — kitűnő hangulatban a reggeli órák
ban oszlott szét.

— Detasálás. Az igazságügyminiszter Radu 
Cornel kolozsvári törvényszéki jegyzőt a dé
vai járásbirósághoz ügyésszé detasálta.

— A tartalékos tisztek figyelmébe. A 
helybeli katonai helyőrség parancsnoksága a 
következők közlésére kért fel: Valamennyi 
gyalogsági, lovassági, tüzérségi s más csa
pattestekhez tartozó tartalékos tisztek ezúton 
hivatnak meg a „la conferenjele §i jocul de
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— Áthelyezés. A pénzügyminiszter Stróbl 
Gyula pénzügyi ellenőrt Temesvárról Dévára 
helyezte át.

— A dévai Nemzeti Kaszinó közgyű
lése. A .Hunyadvármegye** Írja: A dévai 
Casina Națională évi közgyűlésének első ré
sze m. hó 17-én délután 3 órakor tartatott 
meg, melyen a kaszinói tagok szép számmal 
jelentek meg. A gyűlést dr. Dublesiu György 
prefektus nyitotta meg. Rövid visszapillantást 
tett a Kaszinó első évi működésére és öröm
mel állapította meg, hogy annak eddigi ered
ményei is mindenkit a legszebb reménynyel 
tölthetnek el a Kaszinó jövője iránt, melynek 
alapjául ezután is a mindeneket kibékitő és 
megszépítő kultúrát kívánja tekinteni. A pre
fektus megnyitó beszéde után, melyet a ka
szinói tagok lelkesen megtapsoltak, Boteanu 
József, a kaszinó elmúlt évi igazgatójának je
lentése következett, melyben részletesen be
számol a kaszinó mult évi működéséről, hű 
képét adva annak a fáradhatatlan munkának, 
mely a kaszinó organizálásával a tisztviselői 
kar vállaira nehezedett, s mely lehetővé tette, 
hogy ma már a kaszinó berendezésével és 
felszerelésével céljainak mindenekben megfe
lelhet. A közgyűlés elismeréssel honorálta az 
igazgató bejelentését, mely után a kaszinó 
tisztviselői olvasták fel külön-külön évi jelen
téseiket. A közgyűlés az összes jelentéseket a 
kebeléből delegált ellenőrző bizottságoknak 
adta ki, tanulmányozás és véleményadás vé
gett. A jelentések részletes megvitatása a Ka
szinó folytatólagos gyűlésén, február hó 24-én 
történt meg. A közgyűlés azután titkos sza
vazással az 1924. évre a kaszinó igazgatójává 
Spoiala Lascar törvényszéki birót választotta 
meg, mig a megüresedett választmányi tag
sági helyeket dr. Craciunas Rudolf, Hadjițirea 
György táblabirókkal és Érsek Árpád főerdő- 

j tanácsossal töltötte be. A prefektus ezután

— Kinevezés. A belügyminiszer Pozso- 

LÖW KÁROLY illatszertára
Orăștie-Szâszvâros. Raktáron e

Illatszerek, extrais, toilette vizek, eau de cologne, pipere szappan, 
haj vizek, arc- és hajpuderek, gyógyszappanok. Fej-, fog- és köröm
kefék. Fej-, haj- és körömápolási valamint higiénikus kozmetikai 
cikkek, kötszerek, gummi áruk, fényképészeti cikkek stb. 163 5—
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raboi“-ra. A tartalékos tisztek elméleti hadi
kiképzését szolgáló conferencia ideje és helye 
iránt a helyben állomásozó 92. gy. ezred iro
dájában kötelesek a tart, tisztek informálódni.

— Műkedvelői előadás. A helybeli ro
mán iparosok egyesületének ifjúsága f. hó 
2-án vasárnap este a Centrál szálloda szín
házi termében tánccal egybekötött műkedve
lői előadást rendez. Szinre kerül „Un acci- 
dent curios“ c. 3 felv. vigjáték. — A tiszta 
jövedelem az egyesület által létesitett s a 
kezdő mesterek segélyezésére szolgáló („Fon- 
dul máestrilor női incepetori“) alapra fordit- 
tatik.

— Helyreigazítás. A múlt számunkban 
közölt szinházi referádánkból a „Rózsi lel
kem“ szereplőinek névsorából T. Szegedi 
Manci tévedésből kimaradt. A művésznő élet
hű, precíz játékával ez estén is a közönség 
meleg rokonszenvét vivta ki magának.

— Kik kaphatnak a várostól házhe
lyeket részletfizetésre ? A „Monitorul Ofi- 
cial múlt évi 159-ik számában közölt rende
let felhatalmazza a várost, hogy tulajdonából 
részletfizetés mellett a következőknek adhas
son el házhelyeket: azon rokkantaknak, gyer
mekes hadiözvegyeknek, városi, megyei és 
állami hivatalnokoknak, akik a város terüle
tén laknak. Ezek közül elsősorban azoknak, 
akik 1916—1918. években mozgósitva, to
vábbá mindazok, akik ez évben leszereltek s 
akiknek ingatlan vagyonuk nincs s nem ré
szesültek az agrártörvény szerint semmiféle 
vagyonban. Részletes felvilágosítást a város 
polgármesteri hivatalánál nyerhetnek az ér
deklődök.

— A piskii perceptor sikkasztási ügye. 
Rancu Vasilie piskii perceptor különböző mó
don és címeken a múlt évben cca 60.000 
leüt sikkasztott a piskii adóhivatal pénztárá
ból. A sikkasztást a feljelentésekre Antinogen 
Baloleanu dévai pénzügyigazgató és Crisán 
Márk dévai pénzügyi számvevőségi főnök fe
dezték fel a hivatal rovancsolása alkalmával 
múlt év augusztusában. A sikkasztó percep
tor ügyét m. hó 18-án tárgyalta a dévai tör
vényszék és sikkasztás miatt 3 évi nehéz fegy- 
házra és 3 évi hivatal- és politikai jogok el
vesztésére Ítélte. A 60.000 leiből cca 40.000 
leüt Rancu hozzátartozói megtéritettek. A bí
róság azonban a még hiányzó összeg pótlá
sára is kötelezte.

— Hirdetmény. Városunk polgármestere 
az ez évi febr. 7-iki 2777. sz. miniszteri ren
delet értelmében ezúton is közli, hogy a vá
roshoz üres házhelyek vétele iránti kérések 
határideje 1924. április 15-ig meghoszszab- 
bitatott.

Ne dobja el lyukas, kiszakadt, 
ócska sár- vagy hó gumicipőit!

A tEmesuári ERDMANH-félB nummí- 
és uulhanizáló gyárat Szászvároson 

Stern Nándor divatkereskedő 
képviseli, aki a javítandó árukat átveszi.

Árjegyzék:
1 pár férfi vagy női galoschni

talpalása és sarok 
Ugyanaz gyermekeknek

80 leu
60 „

1 drb. női vagy férfi féltalp 30 „
1 drb. gyermek „ 25 „
Csak sarok 12 „
A féltalppal javitott cipőn 1 folt 3 ,
Csak folt magára 6 „
Belső gummibélés 3 ,
1 drb. galoschni lakkozása 6 „
1 pár gummiféltalp bőrcipőre 75 „
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— Ismét emelték az orvosi dijakat. Az 
orvos-szövetség hunyadmegyei fiókja m. hó 
17-én tartotta meg rendes ülését Déván, a 
vármegyeház kistermében dr. Robu Miklós 
Hunyadvármegye tiszti főorvosának elnökle
tével. Jelen voltak a megye orvosai közül a 
következők: Dr. Robu Miklós, dr. Meskó 
Aladár, dr. Szegő Ernő, dr. Hosszú Jenő, dr. 
Kozma József és dr. Márton Adolf Déváról; 
dr. Kotzander József és dr. Friedrích Filsch 
Lupényból; dr. Dobó Romulus Szászváros
ról ; dr. Misák István és dr. Zsuia Victor Pis- 
kiről; dr. Wachter Erich Kőrősbányáról: dr. 
Korányi Sámuel Marosillyéről és dr. Ka
tona József Petrozsényből. Az ülésen az or
vosok anyagi helyzetüket beszélték meg s te
kintettel az áremelkedésekre elhatározták, hogy 
rendelési dijaikat felemelik, illetve a látoga
tási és rendelési dijakat a következőkben ál
lapították meg: Városokban vizsgálat a ren
delésen 60 leu, látogatás házhoz 100 leu, éj
jel kétszerese. Kiegészítő vizsgálat: vér, vegy- 
és górcsövi vizsgálat külön díjazandó. Bár
mely műtéti beavatkozás megállapodás sze
rint fizetendő. Falun körotvosok részére: ren
delés az orvos lakásán 40 leu, házhoz 80 
leu, kiszálláskor az orvos székhelyén kívül 
eső községekben minden eltöltött óra 100 lei, 
minden megkezdett óra teljes órának tekin
tendő és 100 leu számítható fel. Az állami 
tisztviselőkkel szemben azonban az orvosok 
— tekintetbe véve nehéz helyzetüket — mél
tányosak lesznek.

— Tisztviselők képesítési vizsgája. Hu
nyadvármegye hivatalos lapjában olvassuk, 
hogy a belügyminiszter 8802—1924. sz. ren
deleté alapján 1924. január 1-től kezdődőleg, 
amikor is a tisztviselői státusra vonatkozó 
törvény életbelépett, községi jegyzők, segéd
jegyzők, irodatisztek és az összes kezelő és 
segédszemélyzet képesítő vizsgálatot kötele
sek tenni, mely vizsgálatok helye és ideje 
egy későbbi rendeletben lesz megállapítva. A 
vizsgálóbizottságok elnöke egy közigazgatási 
vezérfelügyelő, tagjai az alispán s az egyes 
városok tanácsainak egy-egy delegáltja. Tár
gyai: általános történeti ismeretek, közjog, 
földrajz, számvitel és mértan.

— A lupényi szervezett munkások Ott
hona. A lupényi szervezett munkások vasár
nap délután gyűlést tartottak, amelyen egy
hangúlag elhatározták egy munkásotthon vá
sárlását. A megvásárláshoz szükséges 1 millió 
150.000 Lei összeg csaknem teljes fedezetet 
nyer a munkásság által már hosszú évek óta 
e célra összegyűjtött összegből. Az otthon 
megalapítását örömmel üdvözöljük, mint olyan 
intézményt, amely hivatva lesz a munkásság 
kulturális céljait szolgálni.

Meghívó.
A „Szászvárosi Hangya“ fogyasztási és 

ért. szövetkezet 1924. évi március hó 
16-án délután 3 órakor a magyar ka
szinóban 1923. évi rendes közgyűlést tart, 
melyre a tagok az alapszabályok 24. §-a ér
telmében meghivatnak. Ha a közgyűlés a 
megjelenő tagok csekély száma miatt hatá
rozatképtelen lenne, úgy a közgyűlés 1924. 
év március hó 23-án fog megtartatni, mely 
tekintet nélkül a tagok számára, határozatké
pes lesz. Napirend: 1. Műit évi üzletered
ményről szóló jelentések tárgyalása. 2. Zár
számadások megvizsgálása és felmentvény 
megadása. 3. Mérleg megállapitása. 4. Tiszta 
jövedelemről való rendelkezés. 5. Az igazga
tóság kiegészítése. 6. Felügyelőbizottság vá
lasztása. 7. Netaláni indítványok. 1923. év 
december 31-én a tagok száma 328, üzlet
részeinek száma pedig 1021 volt, az év fo
lyamán belépett 328 tag 1021 üzletrésszel. A 

felügyelőbizottság által megvizsgált évi mér
leg a bolthelyiságben kifüggesztetett és min
denki által megtekinthető. Kelt Szászváros, 
1924. február hó 5.

Ax igaxgatóság.

Meghívó.
A „Szászvárosi TakarÉkpÉnztár Részvénytársaság“

Li-ik ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT
1924. évi március hó 9-én délelőtt 
11 órakor tartja meg saját helyiségében, 
melyre a t. részvényesek ezennel tisztelettel 
meghivatnak.

Ha 1924. március hó 9-én a t. részvénye
sek az alapszabályok 19. §-a által megálla
pított számban és kellő számú részvények 
képviseletében meg nem jelennének, ez eset
ben a közgyűlés már most 1924. évi már
cius hó 16-án délelőtt 11 órára ugyan
oda egybehivatik, amikor is a napirend, te
kintet nélkül a megjelenők és az általuk kép
viselt részvények számára, jogérvényesen le 
fog tárgyaltatni.

NAPIREND:
1. Elnöki megnyitó.
2. A jegyzőkönyv hitelesitésére 2 tag ki

küldése.
3. Az igazgatóség és felügyelő-bizottság 

jelentéseinek tárgyalása és a mérleg megál
lapitása.

4. Határozathozatal a tisztajövedelem fel
osztása iránt és a felmentvény megadása.

5. Alapszabályok módositása.
6. Igazgatósági elnöki, 7 igazgatósági, 4 

felügyelő-bizottsági tagsági állás 3 évre leendő 
betöltése.

7. Esetleges indítványok.
♦

Az alapszabályok 17. §-a értelmében a köz
gyűlésen csak azon részvényesnek van ta
nácskozási és szavazati joga, aki részvényeit 
le nem járt szelvényeivel együtt, a közgyűlést 
megelőzőleg három nappal az intézet pénz
táránál elismervény ellenében letette.

Az 1923-ik évről szóló mérleg- és záró
számadások, valamint ez igazgatóság és fel
ügyelő-bizottság jelentései a közgyűlés előtt 
8 napon át a hivatalos órák alatt az intézet 
üzlethelyiségében megtekinthetők.

Ax igaxgatóság.
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I0AN INI$CA 
hézmü-, gyapot- és rövidáru-hEroshodö 

ORÁ$T1E 
(Szászváros, Szőllősy - féle ház).

Állandóan raktáron tart: 
féri és női ruhaszöveteket, 
vásznakat, siffonokat, bar- 
chetteket, mindenféle hímző 
és szövőgyapotokat, gép- 
és himző-selymeket külön
böző színekben, kézi- és 
gép-varró cérnákat.

Menyasszonyi kelengyé
ket és koszorúkat!

Nagy választék:
férfi és női harisnyák
ban, ingekben, nyakken
dőkben, valamint

D. M. C.-fóle
himző pamutokban.

Pontos kiszolgálás! 
Olcsó árak!
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Értesítem a n. é. közönséget, hogy a helybeli Piața Reg. Maria (Piactér) 
25. szám alatti

liszt- fűszer- és csemege-üzletemet
most már állandóan üzemben tartom s azt újólag dúsan felszerelve, szak
szerű vezetés mellett, azon helyzetben vagyok, hogy a szakbavágó árukat a 

legjobb minőségben olcsón árusítom.
Szives pártfogást kérve, vagyok kiváló tisztelettel:

Lobstein Lázár Utóda.

«8

FR7SF*RF*T Mfl7| Farmacia Vlad Orá^tie keres 
~ 7-eevi «_ ! előnyös feltételek mellett szorgalmas

a „TRAIiSSYLVANIA---ban. technikai női munkaerőt. iso 2—2

Március hó 2-án, vasárnap Szászváros belterületén egy 
délután 422 és este 822 órakor földszintes ház eladó. Bővebbet e lap

Figyelem! Szenzáció! 1 szerkesztőségében. 1753-3
Mottó: Legyetek emberek.

Lessing.

Bölcs Náthán
Lessing klasszikus drámája. Prolog és 
6 óriási felvonásban. Főszereplők: 
Recha: a hátszegi Muzsnay Bella. 
Náthán: Werner Krauss.
„Templomos“-lovag: Cári de Vogt.

Ezenkívül:

Szerelmes inas.
Vigjáték 2 felv.

í-4-

Március hó 6-án óriási monstre műsor

Diegó [orienthes.
Szenzációs dráma a spanyol rémuralom 
idejéből 5 felvonásban, — továbbá 

K munka nem szégyen. 
Kitűnő páratlan humoru vigjáték 2 fel

vonásban, — végül 

Szerelem halála.
Nordisk dráma 4 felv.

Vasárnap, március hó 9-én

kismet.
Eduard Knoblauch müve 2 részben, 

mind a két rész egyszerre leadva.

Egy jó házból való fiú tanoncul 
felvételik. Cim: Hirsch és Róth di
vatkereskedők Szászváros, Ország-ut.
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Nyomdász-tanonc
azonnali belépéssel felvétetik.

*

l
Omnibuszhoz konduktort ke

resek. Megbízható, józanéletü egyé
nek ajánlatai Májer Hermann szál
lítónak Szászvárosra küldendők. Fi
zetés megegyezés szerint. iöö 1—3

Eladó a szászvárosi határban 8 hold 
első osztályú szántóföld és egy azon
nal beköltözhető 3 szobás lakóház. 
Értekezhetni Dr. Szőllősy János ügy
védi irodájában. ¡69 3-

Peiro^eni-ben az alábbi árakon:
Házivászon erős, alsólepedőnek — 
Házi chiffon, gyermek dolgokra — 
Gömbölyüszálu vászon ágyneműre— 
Finomszálu női fehérneműre — — 
Rumburgi utánzat kitűnő pamutból 
Duplaszéles lepedővászon — — 

„ paplan lepedővászon — 
Lenbatiszt 130 cm. széles, finom — 
Batist chiffon 90 cm. széles, vékony 
Alsónadrág, Gradl Schroll — — 
Inlet párnatoknak, I-a erős — — 
Sárgavászon (molinó) — — — 
Törülköző tiszta lenből — — —

Schroll chiffonok eredeti gyári árjegyzék szerint minden fajtából. 
Ajánlom továbbá óriási raktárom kész fehérnemű és ke

lengye dolgokban, paplanok és ágyteritőkben.
Kivánságra utazómat bárhová saját költségemen leküldöm 

dúsan felszerelt collectióval.
Kiváló tisztelettel: >52 7—

Lőwy Sándor Vtrstnyínthíza petrozstay.

largel Vilmos»
órás és ékszerész Orăștie. |

í 
Dúsan felszerelt raktárában i 

mindenféle arany-, ezüst- és f 
nickel-órák, ékszerek, gyűrűk, t 
valamint lakodalmi ajándék- í 
nak alkalmas |

diszműtárgyak nagy válasz- te 
tékban kaphatók. |

f
I Törött aranyat és ezüstöt * 

napi áron vesz. i87 1-12 |

a
51 —
49.—
54.—
59-
54 —

119 —
195 —
99 —
68 —
59 —
59 —
39 —
55’—

Lei
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Korcsmárosok, vendéglősök, ha jó, zamatos és olcsó borokat 
óhajtanak vásárolni, forduljanak

MAJEH TESTVÉREK 
szászvárosi füszerkereskedö céghez, ahol hordó-tételenként hordóval együtt 
vásárolhatnak. Mintával szolgál. Dúsan felszerelt raktárában kapható: mindenféle 
fűszer, cukor, kávé, csokoládé, cukorka, gyertya, halkonzerv stb.

Itt egy jó házból való fiú tanoncul felvétetik!

—»»-
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