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l|j irátiyeWeH a fogyasztási 
szöfítljezeteH Kezelőben.

II.
Múlt közleményünkben ismertettük a szö

vetkezetek létjogát, kifejtettük azoknak alap
gondolatát, most a szervezkedésnek mozza
natait úgy, amint azok kezdettől fogva nap
jainkig a fejlődés rendjén végbementek, fog
juk röviden ismertetni.

A szövetkezetnek az alapgondolatból kiin
dulva legegyszerűbb alakja volna az, amely 
tagjaitól bizonyos számú üzletrészből alaptő
két gyűjt, azon árut vásárol, tagjai között 
közösen megállapított áron kiosztja, év végén 
számadást készit s a költségek fedezése után 
fennmaradó nyereményt némi tartalék levo
nása után kiosztja. Tényleg ez volt a szövet
kezetek első szervezete, amint azt a háború 
alatt városunkban is működött tisztviselői be
szerzési csoportnál is láttuk.

Az idő és fejlődés azonban uj kérdéseket 
hozott fölszinre, amelyeknek megoldásáról 
szintén gondoskodni kellett. Először is: miért 
csupán szövetkezeti tagoknak árusítani, mikor 
az sem a szövetkezet fejlődésének, sem a 
tagoknak nem érdeke? Faluhelyeken, kisebb 
községekben megesik, hogy a szövetkezeti 
bolton kivül egyáltalában nincs bolt, nagyobb 
községekben talán 1—2 szatócs. Minfek kény
szeríteni ilyenformán a községnek bizonyára 
legszegényebb lakosait, — mert hiszen ezek
nek nem telik egy üzletrészre sem — hogy 
vagy a városba menjenek bevásárolni, vagy 
a szatócstól vásároljanak, néha sokkal drá
gább áron, mikor csak valamivel több árut 
kell beszereznie s kielégítheti őket is, anél
kül, hogy a tagok érdekeit sértené, sőt, egy 
kis hasznot is szerez vele úgy magának, mint 
a szövetkezetnek.

Viszont városokban nagyobb a boltbér, 
ezenkivül szakértő üzletvezetőt kell alkalmazni, 
aki nagyobb forgalmat képes lebonyolitani, 
de nagyobb fizetést is kíván. Minek itten is 
csupán a tagokra korlátozni a forgalmat, mi
kor itt erősebb versennyel is kell megküzdeni, 
viszont a magasabb boltbért és más költsé
geket és az üzletvezető magasabb fizetését 
csak nagyobb forgalomból lehet előteremteni 
s a versenyt is leküzdeni. A falusiakat sem 
volna igazságos visszautasitani, ha ők saját 
szövetkezeteikben éppen nem, vagy csak drá
gább áron kapják a megfelelő árut s mikor 
ők a szövetkezetnek csak hasznot hoznak.

Volna ugyan még egy mód, hogy a tagok
nak előnyt biztosítsunk, t. i. a kétféle áron 
való árusítás. A tagoknak valamivel mérsékel
tebb árban adni az árut. Megkisérelték ezt is 
több helyen, de mint inpraktikus módszerrel 
fölhagytak vele. A kétféle árral való árusitás 

és elszámolás nagy nehézségekbe ütközik, az 
eredmény pedig vajmi kevés. Aztán vájjon ki 
Ítélné kizárásra vagy nem tudom mire azt a 
tagot, aki a saját maga cimén vásárolt árut ba
rátságból vagy szivességből átadja másnak? 
A szabadság úgy látszik, ebben is, mint sok 
más dologban a legjobb módszer, csakhogy 
a szabadság mellett az igazság követelmé
nyeinek megfelelő módszert is el kell találni.

A tagoknak meg kell elégedniük azzal, hogy 
ha a szövetkezet nem léteznék, drágábban és 
sok esetben silányabb árut is kapnának pén
zükért és hogy a szövetkezet létesítésével nem
csak maguknak, hanem polgártársaiknak is 
tesznek szolgálatot. Továbbá, hogy egy oly 
értékpapír birtokában vannak, mely nemcsak 
állandóan kamatozik, hanem gondos kezelés 
mellett a tartalék folytonos növekedése által 
tőkegyarapodásra is nyújt kilátást, amint arról 
számos községi Hangya szövetkezet üzletré
szeinek állása tanúskodik.

Újabb időben igen sok szövetkezet a nye
reményrészesedésnek egy újabb módját ve
zette be, amely szintén igen igazságos ala
pon nyugszik, t. i. a vásárlási visszatérítést. 
Minden tag vásárlási könyvecskét kap, melybe 
vásárlásainak értéke állandóan bejegyeztetik 
s év végén, amennyiben jut, a tiszta nyere
ményből a vásárlások arányában is kapnak 
u. n. visszatérítést, mellyel uj vásárlásaikat 
megkezdhetik. Ennél igazságosabb részese
dés a nyereményben valóban alig képzelhető, 
mert aki többet vásárol, nagyobb mértékben 
növeli a forgalmat s így igazságos, hogy na
gyobb mértékben részesedjék a nyereségben 
is. Első sorban azonban természetesen az 
üzletrész osztalékok jőnek, s csak azután, 
amennyiben az évi eredmény megengedi, jö
hetnek a tartalékolások és a vásárlási vissza
térítések.

Szászvároson a Hangya, melynek Erdély
ben 512 társa van — különösen nagyszám
ban a Székelyföldön — a múlt évben nem 
a legkedvezőbb körülmények között kezdette 
meg működését. A boltbér magas, az 1% 
forgalmi nagyon nyomja az üzleteket, a for
galom pedig az általános pénztelenség miatt 
korlátolt. Mégis a Hangya folytonosan nö
vekvő forgalma mutatja, hogy egy egészséges 
intézménnyel állunk szemben, mely már csak 
árszabályozó hatásánál fogva is hézagot pó
tol. Csak üdvös dolgot cselekszik azért min
denki úgy a maga mint polgártársai érdeké
ben, aki a Hangya alaptőkéjének gyarapítá
sához üzletrészek vásárlása által hozzájárul, 
minden szükségletét, mely a Hangya árukész
letéből legalább egyenlő árban fedezhető, in
nen szerzi be s ez egészséges intézménynek 
további prozélitákat szerez az eltávozottak és 
elhaltak helyébe. így a Hangya most még 
gyönge csemetéje mihamarább terebélyes élő

fává fog növekedni szolgálatára az általános 
jólétnek.

A vásárlási visszatérités rendszere teljesen 
kárpótolja az üzletrészeseket azon képzelt hát
ránnyal szemben, hogy a szövetkezet alap
tőkéjét ők adták össze s mindazáltal mások 
is vásárolhatnak a szövetkezetnél ugyanolyan 
árban. Csupán egy, fájdalom, nagyon is gyak
ran előforduló téves felfogás alul kell a szö
vetkezeti tagoknak magukat emancipálniuk, 
ha a szövetkezetnek és saját maguknak ér
dekét helyesen fogják föl.

Sokan t. i. ha tapasztalják, hogy a szö
vetkezet — a minőséget is figyelembe véve — 
általában olcsóbban is árusít mint mások, 
de akadnak egyes cikkei, melyek más ke
reskedőkéivel egyenlő árúak, igy gondolko- 
kozik: minek vásároljak a szövetkezeti bolt
ban, mikor az is ugyanazon áron adja, mint 
más bolt. Aki igy gondolkozik, annak csak 
az ismeretes román közmondással lehet vá
laszolni : §i cu púi §i cu ouele nu se poate. 
(Nem lehet csirke is, tojás is).

Aki azt akarja, hogy a szövetkezet minden 
cikkét olcsóBban is árusítson, osztalékot is " 
adjon s még vásárlási visszatéritésben is ré
szesítse tagjait, egyszerűen lehetetlenséget 
kiván.

Azért ha helyesnek tartjuk a szövetkezet 
alapgondolatát, gondoskodjunk annak becsü
letes és következetes megvalósitásáról és tart
sunk ki a mellett hűségesen, forgalmának 
növelése és uj tagok szerzésével alaptőkéjé
nek gyarapítása által. így a várt eredmény 
ki nem maradhat. Ha a szervezet egészséges, 
a szövetkezetben az alaptőke növelése az, 
ami egy egészséges szervezetben a friss táp
lálék; a forgalom növekedése pedig az élet
erősen lüktető vér, mely elviszi a táplálékot 
oda, ahol szükség van reá s növeli és izmo- 
sitja a szervezetet.

—n.

Sport.
Lapunk hasábjain állandóan felszínen tar

tott sportkérdés úgy látszik, végre megoldást 
nyert. A most lefolyt kettős ünnepek alatt há
romszor mérkőztek városunk fiai, sajnos azon
ban, a közönség részvétlensége miatt kevés 
anyagi, de annál leikesitőbb erkölcsi sikerrel.

Az elért eredmény biztos záloga annak, 
hogy ifjúságunk megtalálta a helyes utat, me
lyen haladva éppé, egészségessé teszi testét, 
szellemét és ezáltal birtokába jut olyan ké
pességeknek, melyek hasznos tényezőjévé te
szik társadalmunknak. Mert mit tesz a sport ? 
Elvonja nemcsak az aktiv sportolót a kávé
ház, korcsma, mozi és egyéb költséges és 
gyakran kártékony szórakozástól, hanem azon
kívül kellemes látványosság a közönség szá
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mára a napsütéses zöld mezőben, az Isten 
szabad ege alatt.

A szabadtéri sportok élölátványossága felér 
mindennemű más kártya, mulatozás meg 
mozivásznakon átélt drámák minden idegiz
galmával, már azért is, mert az utóbbi ahe
lyett, hogy felfrissítene, lélekemelő lenne, leg
többször a legrutabb emberi indulatok khá- 
oszának mélyére vezet, honnan fáradtan, meg
gyötörve kerülünk ki. Addig gyermekeinknek 
a zöld gyepen való nemes küzdelme gyönyört 
kelt bennünk és mintegy megifjodunk az előt
tünk pezsgő élet szépségben és erőben való 
megnyilvánulásánál.

Egyúttal polgári kötelességet is ró le min
denki, mikor anyagi-erkölcsi támogatásával 
hozzájárul ahoz, hogy városunk ifjúságának 
a sportolás lehetőségét megadja, már azért 
is, meri a kormány, akárcsak a többi nyu
gati államokban, nálunk is kötelezővé tette 
az ifjúság sportolását, annál is inkább, mert 
ezen intézkedése nemcsak a fentebbi okoknál 
fogva indokolt, hanem egyben megkönnyítője, 
előkészítője az ifjúságnak a kötelező katonai 
szolgálatra.

Ha mindezekhez tekintetbe vesszük még 
azt is, hogy ma már a sportolás socialis té
nyező, hisszük, hogy mindenki igyekezni fog 
e nagy munkából kivenni a részét.

Álljon itt az első hét eredménye: A helyi 
sportklub résztvett 3 mérkőzésen, 1 veszitett, 1 
nyert, 1 eldöntetlen volt. Elveszitette az első 
mérkőzést a 92. gy.-ezred jó képességű csa
patával szemben, melyben bármely vidéki 
első csapatba beváló játékosok játszanak. 
Külön megemlitést érdemelnek Bichiceanu fő
hadnagy, ki nemcsak vezetője a csapatnak, 
hanem agilis játékával a lelke is, továbbá 
Berianu főhadnagy, Fulea hadnagy, Butyka 
tiszthelyettes, egyesületünk régi oszlopa, ki 
jelenleg önkéntesi évét szolgálja, Sigmond, 
Szabó, Ungar, a szomszédos dévaiak jó já- 
téku football intézője, szintén önkéntes, Du
ma és Tímár.

Második mérkőzés a piskii ifjúsági i. csa
pattal 2:0 arányban végződött a mieink ja
vára.

A harmadik a katonáékkal játszott revans 
mérkőzés eldöntetlenül végződött. Ez azon
ban még nem azt jelenti, hogy csapatunk 
egy hét leforgása alatt annyit javult volna, 
hanem az eredmény részben annak tudható 
be, hogy a katonai csapat kombináltan ál
lott fel.

A sportklub csapatában általánosságban 
észlelt lelkes játékból kiváltkép Czéteni, Szikra, 
Pascu, Berkovits és Calean, utóbbi nagyszerű 
védésével emelkedett ki. Beregszászi I. és II., 
Kovács és Újvári játékán egy kissé meglát
szott a hosszú pihenő.

A játékok különben is mindvégig szépen, I 
a legkisebb durvaság nélkül folytak le, amit, 
már garantált jó előre a Szőllősy F. S. S. R. 
biró bíráskodása is.

Küldjük tehát gyermekeinket tömegesen a 
klub ölébe, minden aggodalom nélkül, mert, 
a sportolásra való alkalmatosságot minden1 
esetben a klub orvosa is megállapítja.

Végül e helyen emlitjük még meg, hogy a ! 
ref. Kún-kollegium igazgatósága szívesen bo- j 
csájtotta a megtartott mérkőzések tartamára 
a sportklub rendelkezésére a kollégium ját-, 
szóterét.

A szászvárosi sportklub eddigi ideiglenes

pénztárosa helyébe Stern Nándor a klub régi 
pénztárosa választatott meg.

Old Boy.

Színház, mozi.
Városunkban egy rövid idő óta két mozi 

működik: a régebbi „Erzsébet" a Transsyl
vania és az ujabbi „Apolló" a Centrál ven
déglő színházi termeiben. Mondanunk sem 
kell, hogy a két vállalat között természetsze
rűleg kifejlődött tisztességes verseny folytán 
a legjobb filmek kerülnek vászonra, úgy, 
hogy a filmszínházat kedvelő közönség mind
két mozit sűrűn látogatja. Az elmúlt va
sárnapon és hétfőn is az „Erzsébet" mozi 
a „Szent Mihály“ c. 6 felv. drámát és a „Fe- 
gyenc gróf" c. szalondrámát, migaz „Apolló" 
mozi „Éjfél előtt 1 perccel" c. 5 felv. bűn
ügyi történetet és a hires „Mennyit ér egy 
asszony?" c. nagyon érdekfeszitő drámát ve
títette vászonra. A szép kiállítású értékes fil
mek nagy tetszést arattak. A mai (vasárnapi) 
előadások programmja hirdetéseink között 
olvasható.

NAPI HÍREK.
— Igazságügyi áthelyezés. Az igazság

ügyminiszter Constantin Osiceanu törvény
széki bírót a régi királyságból a dévai tör
vényszékhez helyezte át. Az áthelyezett biró 
már el is foglalta hivatalát.

— Kinevezés a dévai rendőrségen. A 
belügyminisztérium a dévai rendőrség tiszt
viselőkarának létszám kiegészitéseképen Popa 
Péter biztost Fogarasból és Iliescu Alexandru 
biztost Chisineuból (Besszarábia) Dévára he
lyezte át. A két uj rendőrtiszt a napokban 
el is foglalta hivatalát.

— Uj erdőmérnök. Silian Amos erdő- 
mérnök-jelölt a Bukarestben január hóban 
megtartott vizsgákon az erdőmérnöki diplo
mát nyerte el. Az uj erdőmérnök jelenleg 
mint önkéntés Bukarestben a műszaki csa
patok tiszti iskolájában teljesít szolgálatot.

C. ZOBEL
Ala!g‘va divatkereskedés A'apitva

orA$tie-szászváros.

Ajánlja dús raktárát:
karton, 
delén, 
zephirekben, 
legújabb divata 
grenadinokban, 
creppon, 
vásznak, 
batiszt- 
sphiffonokban, 
férfi fehérnemű és 
szalmakalapokban.

Tisztelettel: ZOBEL C.
209 5—13 divatkereskedő.

— Doktorráavatás. Radufiu Aurél, dé
vai törvényszéki jegyzőt m. hó 19-én avatták 
a jogtudományok doktorává a kolozsvári kir. 
tudományegyetemen.

— Házasság. Nemes Benedict Erich, a 
helybeli 92 gy.-ezred polgári körökben is 
előnyösen ismert századosa f. hó 3-án tar
totta esküvőjét Winklehner János, petrozsényi 
bányafőigazgató leányával, Margittal. A pol
gári esketést, amelynél tanúként Colomyjcuk 
ezredes és dr. Mihok Romolus gör. kath. es
peres szerepeltek, Oprea kir. anyakönyvve
zető, az egyházit Buday János plébános, pá
pai kamarás végezte. A bányatisztviselők ka
szinójában lefolyt 100 terítékű nászlakomán 
a család és rokonság tagjain kivül a bánya
tisztviselők, a 92 gy.-ezred tisztjei s a köze
lebb álló ismerősök szép számban jelentek 
meg. A szimpatikus százados házasságához 
mi is szivből gratulálunk s sok szerencsét 
kívánunk.

— Bezárták a brádi ref. iskolát. A 
brádi református felekezeti iskola , négy éve 
működik s jogos fennállását a legutóbbi idő
kig sohasem kifogásolták. A Consiliul Diri- 
gent-től működési engedélye volt, a hatósági 
orvos az iskola helyiségét megvizsgálta és 
teljesen megfelelőnek találta. A tanulmányi 
eredményt a kiküldött állami vizsga biztosok 
mindig dicsérettel emelték ki, a szebeni ins
pektor a román nyelv elsajátitásában tanúsí
tott előmenetelt külön is megdicsérte. Az is
kolát a miniszter utasítása értelmében f. hó 
16 án mégis beszüntették. A büntetés okául 
a helyiségek egészségtelen voltát, a működési 
engedély hiányát hozták föl, szóval sablonos 
ürügyeket, amiknek épen az ellenkezőjét mu
tatta föl az iskola. A bezárás most, az isko
laév vége felé, a legnagyobb zavart idézi föl 
a gyermekek tanulmányi munkájában.

— Eljegyzés. Maniu Aurél, a helybeli 
92-ik gy.-ezred szimpatikus hadnagya, m. hó 
28-án jegyezte el Romosán János gör. keleti 
lelkész, helybeli román gimnáziumi tanár le
ányát, Veturiát. Sok szerencsét.

— A ref. nőegylet közgyűlése. A ref. 
nőegylet husvét harmadnapján dr. Szőllősy 
Jánosné elnöklésével közgyűlést tartót, ame
lyen a tagok szép számban vettek részt. A 
gyűlés tárgya a múlt évi munkásság ered
ményének számbavétele volt. A titkári és 
pénztári jelentésből örömmel értesültek a je
lenlevők, hogy a nőegylet munkája, ha sze
rény keretek között is és szerény eszközök 
felhasználásával is folyt, de mégis értékes és 

, áldásos nap volt. E munka főbb mozzanatai: 
Diverzum fenntartása, vallásos estélyek ren
dezése, katonai sirok gondozása, szegények 
látogatása és segélyezése, valamint a hozzá
tartozó két egyesületnek, a vegyes dalkar és 

i a leányegylet szépsikerü tevékenysége. A sze- 
I gények segélyezésére a múlt évben 5000 leüt 
■ fordított az egyesület. A jelentések elhang
zása után Bodor János lelkész tolmácsolta 

|az egyház köszönetét az egyesületnek azegy- 
jház érdekében kifejtett munkásságáért. Végül 

a megürült tagsági helyeket töltötte be vá
lasztás utján a közgyűlés, amelynek során 
ellenőrré dr. Nagy Sándorné, választmányi 
tagokká pedig Sebestyén Árpádné és Gönczy 
lrénke választattak meg.

— Éjjeli inspekciót e héten (május 5 
¡reggel 6 órától május 12 reggel 6 óráig) a 
a Graffius-féle gyógyszertár tart. Éjjeli harang 
működik I

LÖW KÁROLY illatszertára
Orá$tie-Szászváros. Raktáron :

Illatszerek, extrais, toilette vizek, eau de cologne, pipere szappan, 
hajvizek, arc- és hajpuderek, gyógyszappanok. Fej-, fog- és köröm
kefék. Fej-, haj- és körömápolási valamint higiénikus kozmetikai 
cikkek, kötszerek, gummi áruk, fényképészeti cikkek stb. 210 5—
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ERZSÉBET MOZI
a „TRANSSYLVANIA“-ban.

Az előkelő világ szórakozó helye!
Ma vasárnap, május hó 4-én 
délután 5 és este 9 órakor 

FENE6YEREKEH 
Szenzációs dráma 6 felv. Főszereplő: 

LUCIANO ALBERTINI.
Ezenkívül :

MOLY TAMÁS kitűnő író müve:

VEHE5BEGV
Kalandordráma 5 felv. — Főszereplő :

LÓTH ILA.

— Május 1. E hónap nevét Mercur any
jától, Maia istennőtől nyerte, aki a rómaiak
nál a tavasz és tenyészet istennője volt s igy 
e hónap első napját már a régi rómaiak is 
megünnepelték. A világ munkásságának is 
ünnepe e nap. E napon mindenütt szünetel 
a munka s a munkások milliói ki a szabadba, 
az erdőbe vonulnak ünnepelni. Szászvároson 
is igy történt május 1-én. A munkás, sőt 
más osztályok is kivonultak az erdőbe, ahol 
a természet illatos, tiszta levegőjében egy vi
dám napot töltöttek el tánc, zene és barát
ságos poharazás mellett. Érdekes volt a hely
beli két cipőgyár munkásainak kivonulása. 
Dr. Balogh János műhelyének munkásait maga 
vezette ki az erdőbe s vendégelte meg. A 
másik cipőgyári munkások a sétatéri nyári 
helységben ünnepelték meg a napot. Min
denütt rend és fegyelem uralkodott.
. — Halálozás. Baritiu Péter, kolozsvári 
nyomdatulajdonos, aki ilyen minőségben jó
val a háború előtt Szászvároson is huzamo
sabb időn át lakott, március 30-án 60 éves 
korában meghalt. Temetése Kolozsvárt ápr. 
1-én ment végbenagy részvét mellett.

— A ref. nőegylet vallásos-estélye. 
Husvét első napján volt a ref. nőegylet 6-ik 
vallásos-estélye. Közének után Paulini Hermin 
szavalta el Szabolcska Mihály „Husvét haj
nala“ cimü szép költeményét kedves közvet
lenséggel. Debreczeni Károly művészi hege- 
düjátéka után, amelyet Weltzer Ede hozzá
simuló szép zongorajátéka kisért. Járay Rózsi 
olvasta fel Makkay Sándor: „Harmadnapon“ 
c. novelláját. Átérző, meleg hangú előadásá
ban a művészi novella minden szépsége ki
bontakozott. Ezután egy férfikar szép kidol
gozásban adta elő Verdi orökszép hymnu- 
szát: „Szárnyat ölts fel szivem gondolatja“. 
Majd Orbán Márta Szabó Jenő: „Feltáma
dás“ c. költeményét szavalta el kedves elő
adásban nagy hatással. Közének fejezte be a 
szépsikerü vallásos-estélyt. S ezzel bezárult 
a valásos-estélyek e téli sorozata. Hálás kö
szönet illeti azokat a hölgyeket, akiknek fá
radozása létrehozta ez estélyeket, valamint a 
közönséget, amelyik megértő támogatással 
biztositotta ezek sikerét s szép perselyado
mányokkal segítette az egyletet jótékony mun
kájában. Reméljük továbbfolytatásukat a jö
vőben is.

— Házasságok. Bartha László és Kiss 
Irén m. hó 23-án házasságot kötöttek Dé
ván. — Joksa jános és Szirb Margit m. hó 
21-én Déván házasságot kötöttek.

— Hirdetmény. Az 1924. április havi 
fényezési és l százalékos forgalmi adók a 
következő sorrendben fizetendők a szászvá
rosi róm. kir. adóhivatalba. 1924. május hó 
5-én azok, kiknek csalái nevük A., B., be
tűvel kezdődik, 7-én C., D., E., 8-án F., G., 
H., 9-én I., K„ L., 12-én M„ N„ 0., 13-án 
P., R., 14 én S., T., 15-én U., V., Z. Az al
kalmazottak utáni 4 százalékos adó május 
10 ig fizetendő. Rom. kir. adóhivatal.

— Uj jogtudorok. Ifj. Damian Simon és 
Martin Romolus szászvárosi ifjak, joghallga
tok a napokban a kolozsvári egyetemen si
kerrel tették le a jogtudori vizsgát. Voisán 
György joghallgató pedig sikerrel absolvált 
Bukarestben.

— Panaszok. A meleg tavaszi idők be- 
áltával a közönség sűrűbben kezdi felkeresni 
gyönyörű sétakertünket, azonban ott egyetlen 
pad sincsen, amire a sétáló egy pár percre 
is leülhetne. Felhívjuk az illetékesek figyel
mét erre a hiányra, amit feltétlenül pótolni 
kell. Úgyszintén arra is, hogy egyes utcák 
lámpáiból hiányzik a körte s igy egész utca
részeg sötétben vannak.

— Mérnök-kongresszus. Az ezidei or
szágos mérnök-kongresszust Kolozsváron, má
jus 24 tői 31-ig tartják meg. Ezúttal a mérnö
kök meglátogatják Tordát, Marosujvárt, Gyu
lafehérvárt, Szlatinát, Abrudbányát, Brádot, 
Dévát, Vajdahunyadot és Szamosájvárt.

— Halálozás. Steinmann Frigyes dévai 
földbirtokos életének 81-ik évében hosszas 
szenvedés után Déván elhunyt. A közszere
tetben álló öreg ur fiatalabb éveiben a volt 
iparbanknak volt igazgatója s igy tevékeny 
részt vett Déva közgazdasági életében. Ké
sőbb azonban csak gazdálkodott és rendre- 
rendre adogatta el földjeit. Elhunytát Stein- 
mann Frigyes fia és rokonai gyászolják. — 
Temetése m. hó 21-én ment végbe nagy rész
vét mellett.

— Szerelmi dráma. Basa Virgil kőrös
bányai járásbirósági tisztviselő már hosszabb 
idő óta szerelmes volt Ilea Arzénné földbir
tokosnőbe. A feltűnően szép asszony azonban 
visszautasitotta a fiatalember közeledését, aki 
e fölötti elkeseredésében elhatározta, hogy 
megöli az asszonyt. Vadászfegyverével lesbe 
állt a község melleti erdő közelében, mert 
tudta, hogy az asszony sétakocsikázás köz
ben ott halad el. Amikor a kocsi odaért, a 
fiatalember két lövést tett. A golyók találtak 
és a fiatalasszony véresen hanyatlott hátra s 
néhány perc múlva kiszenvedett. A szerelmes 
fiatalember a tett elkövetése után önként je
lentkezett a csendőrségen, ahol bevallotta tet
tét. Letartóztatták és bekisérték az aradi 
ügyészség fogházába.

— Eljegyzések. Dubovszky Pál és Bo- 
gáts Irén m. hó 21-én, husvét másodnapján 
tartották eljegyzésüket Déván. — Licker László 
dévai magántisztviselő m. hó 20án, husvét 
első napján tartotta eljegyzését Müller Lujza 
urleánnyal Komornokon.

Vonatok érkezése Szászvárosra.
Tövis felől érkezik :

23. sz. gyorsvonat 2 óra 31 perc
183. sz. személyvonat 2 » 08 ff

183. sz- 10 n 31 ff

185. sz. 17 » 27 ff

Orient express 10 » 56 V

Arad felől érkezik :
24. sz. gyorsvonat 3 óra 32 perc

182. sz. személyvonat 12 n 09 ff

184. sz. 18 n 31 w
186. sz. 3 » 54 »
Orient express 19 n 43 ff
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APOLLÓ MOZI
a „CENTRAL“ színház-termében

Ma vasárnap, május hó 4-én 
délután 422 és este 822 órakor 

férjes asszony biine.
Társadalmi dráma 6 felvonásban. 

Ezenkivül: Nagy szenzáció!

Hz északi sark rejtelmei
6 felvonásban.

Figyelem! Május 7-én és 8-án, szerdán és 
csütörtökön a legnagyobb újdonság kerül műsorra 

nevető-est.
Délután ifjúsági Előadás S órai kezdEttEl.

Nádszékfonást elvállal Váczy
János Varga-utca 28. sz. 235 2—2

— Öngyilkosság. Az algyógyi állami tü
dőbeteggondozó szanatórium főorvosa egy 
jól irányzott revolverlövéssel eldobta magától 
az életét. Tettének okául súlyos egészségi 
állapotát nevezi meg. öngyilkossága előtt 
sürgönyt irt a fivérének, amelyben közli ha
lálát és temetésének idejét.

— Felemelték a rokkantdijakat. A Ha
digondozó Hivatal javaslatot tett a kormány
nak a rokkantsági dijak felemelése ügyében. 
A pénzügyminiszter elfogadta a javaslatot és 
beleegyezett abba, hogy a rokkantak járulé
kát 20 százalékkal felemeljék. A pénzügymi
nisztérium nagyobb emelést nem engedélye
zett, miután a most adandó 20 százalék is 
váratlanul történt, mert a Hadigondozó a múlt 
évben előzőleg nem kérte a rokkantdijak fel
emelését. A pénzügyminiszter azonban kije
lentette, hogy a jövő évben, ha az állam pénz
ügyi helyzete javul, újabb emelést fog enge
délyezni.

— Női református lelkész a Bácská
ban. A napokban érkezett meg Újvidékre 
Novák Olga, aki a budapesti református teo
lógián lelkészi diplomát szerzett. Novák Olga, 
aki jugoszláviai származású, most visszatért 
szülőföldjére s rendes lelkészi állást ugyan 
nem fog betölteni, azonban vállalkozott arra, 
hogy bejárja a bácskai református egyház
községeket és az egyház nőtagjait felvilágo
sítja azokról a kötelességekről, amelyeket az 
igazi vallásosság és az igazi keresztény szel
lem előír számukra. Novák Olgát az njvidéki 
egyházközség és a női bibliai kör ünnepé
lyesen fogadták. Vasárnap délelőtt a reformá
tus templomban beszédet tartott, délután a 
közeli Rumenka templomában beszélt, hétfőn 
pedig a beocsini cementgyár református hí
veit látogatta meg.

— Meghosszabbították a magyar fel- 
irásu védjegyek kicserélésének határ
idejét. A kereskedelemügyi minisztérium ren
deletet bocsátott volt ki, amelyben kötelezte 
a cégeket, hogy a nem román nyelvű felirásu 
védjegyeiket és etikettjeiket 1924. április 14-ig 
román nyelvüekre cseréljék ki. A kereske
delmi és iparkamarák előterjesztésére a ke
reskedelmi miniszter ezt a határidőt meghosz- 
szabbitotta 1924. október 1-ig. Ezen határ
időig a régi (kisebbségi nyelvű) védjegyek 
és címkék is használhatók.
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Köszönetnyilvánítás.
Mindazon ismerősöknek, jóbarátoknak, akik 

forrón szeretett feleségem elhalálozása feletti 
mély bánatomat a temetésen való megjelené
sükkel s részvétnyilatkozataikkal enyhíteni szí
vesek voltak, ez utón is hálás köszönetét 
mondok. Szászváros, 1924. április 30.

Lázár Albert.

Meghívó.
A Piskii Takarékpénztár Rt.

1924. évi május hó 17-én délután 
4 órakor, vagy ha ezen határnapon kellő 
számú részvényes és részvény képviselet meg 
nem jelennék, úgy 1924. évi május hó 
24-én d. u. 4 órakor tartja rendes évi köz
gyűlését Piskin, Lámpé Ferenc igazgató ma
gánlakásán, mely ülésekre a részvényeseket 
tisztelettel meghívja az igazgatóság.

TÁRGYSOROZAT:
1. Elnöki megnyitó és a határozatképesség 

megállapítása.
2. Jegyzőkönyv hitelesítésére 2 tag kiküldése.
3. Igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelen

tés meghallgatása és a mérleg megállapítása.
4. Határozathozatal az intézet fölszámolása 

tekintetében és esetleg fölszámolók és fel
ügyelőbizottság megválasztása.

5. Esetleges inditványok.

| Értesítés!
Van szerencsém a n. é. közönség 

a szives tudomására hozni, hogy 
nagy anyagi áldozattal sikerült 
megszereznem a Németországban

* 1924. március 1-én megjelent

| legújabb divatu mintakollekciót, 
a mely úgy magas stílusával, mint 

finom Ízlésű színek összeállításá
val minden eddigieket felülmúl. 

' Dacára a jelenlegi drágaságnak,
£ mégis abban a szerencsés helyzet-
$ ben vagyok, hogy mindennemű e
a szakmába vágó munkákkal, vala-
* mint szolid és jutányos áraimmal
* a n. é. közönség legmagasabb igé-
8 nyeit is kielégíthetem. — Szives
£ pártfogást kérve vagyok tisztelettel

rr

KA M I szoba-, cim-
“ " ■ és épületfestő
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Paris Alberti
műbútor- és épület-asztalos |

Szászváros. j
Van szerencsém a t. közön- 1 
ség tudomására hozni, hogy » 
saját műhelyemben készült | 
egyszerűbb és finomabb kivi
telű kész

hálószoba-bútor garnitúrák 
kaphatók. Megrendelésre el
vállalok ebédlők, hálók, uri- 
szobák és konyhák berende
zését a legegyszerűbbtől a leg
finomabb kivitelig, mübuto- 
rok készitését. Szolid árak!

Elsőrendű munka jó száraz anyagból I
Kiváló tisztelettel: 5

PARIS ALBERT |
mübutor- és épület-asztalos. 245 1—4 í

______ __________ _ __ _____ ____ _ _____ ,MWM|___ „ i im ibl. _ mii

NYOMATOTT A SZÁSZVÁROS! KÖNYVNYOMDA RÉSZVÉNY TÁRSASÁQ OYORSSAJTÓJÁN ¡924.

Keresek megvételre 4—8 hold, 
szántóföldet és egy jókarban és jó 
helyen fekvő lakóházat. A házat az 
eladó élethossziglani élvezete mellett, 
is megvenném. — Cím e lap kiadó
hivatalában.

Egy jó házból való fiú tanoncul 
azonnal felvétetik: Cséch Alajos 
esztergályosnál Szászváros. 234 3-3

Eladó ház. Szászvároson a Schus- 
ter-utcában lévő Zobel-féle ház el
adó. Bővebbet M. G. Zobel keres
kedésében, Vásár-utca. 229 3-3

Eladó ház. Nagytimár-utca 23. sz. 
alatti ház timár-mühellyel, a műhely
hez szükséges összes felszerelésekkel 
és szerszámokkal együtt eladó. Érte
kezhetni fenti szám alatt. 228 3-3

I

KOHL JÓZSEF 
kerék- és kocsigyártó. 

Szászváros, Romoszi-ut 8.

Vállalja: kocsik, szánok készí
tését, javítását, uj malmok 
építését, javítását stb. 176 6-

I

Dúsan felszerelt raktárában 
mindenféle arany-, ezüst- és 
nickel-órák, ékszerek, gyűrűk, 
valamint lakodalmi ajándék
nak alkalmas

diszmütárgyak nagy válasz
tékban kaphatók. Ii| Törött aranyat és ezüstöt ♦ 
napi áron vesz. i8710-12 *

c
Sír. GEorge Lázár (Szénatér) 7. sz.

Különleges munkákra, u. m.: tánc
terem, étterem, kávéház stb. fes
tésére kivánatra külön tervekkel 
szolgálok. 240 1—5
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Nagy meglepetések vannak a ruházkodás terén, mert

Eőwy Sándor versenyáruháza 
Petro^eni-ben

a saját szabóságában egy olyan osztályt létesített, ahol 
a következő árakon már elsőrendű kész ruhát lehet 
kapni ugyanolyan kiállításban, mint a rendelt ruha.

És pedig:
— — — — 930—
— - - - 1250—
— — — _ 1450—
__  __ __ __ 1QOO*__

öltöny — — — 1700—
divat cangarnokból circa

— — — — 2450— „
— — - - 2700— „
— — — — 350- „
— - - - 210— „
_ _ _ _ 330— „

Továbbá bárki részére saját műhelyemben készítek első
rendű ruhát hozott szövetből 600* — lei-ért.

Óriási választék női és férfi ruhaszövetekben ver
senyen kívüli olcsó árakon.

Kiváló tisztelettel: 152 16—

Löwy Sándor Versenyáruháza petrozsíny.

Szines strapa öltöny — 
Nyári sport öltöny — 
Brassói cheviott öltöny 
Divat öltöny szövetből— 
Sötétkék és fekete cangarn 
Mérték után rendelt öltöny 

400 mintában —
Sálon öltöny mérték után 
Csikós nadrág — —
Munkás nadrág igen erős 
Bricses nadrág erős struks

Dús választék i
tavaszi és nyári férfi és 
női ruhaszövetekben. — 
Vásznak, kartonok, zefi- 
rek, D. M. C. himzőpa- 
mutok, szabókellékek s 
mindenféle rövidáruk el
sőrangú minőségben, ol
csó, versenyárban kap- 

hatók!
2

Dörner és Lewitzky
kereskedésében

Orá^tie-Szászváros Városháztér
237 (saját ház.) 2—

¡Margel Vilmos
órás és ékszerész Orá^tie.

I

Brasai Brutus
butorraktárában állandóan kaphatók:

Hálók, ebédlők, kony
ha-bútorok, valamint 
egyes butortárgyak is, 
u. m.: díványok, vas
ágyak, gyermekágyak, 
fa- és vas-rnozsdók, 
ruhafogasok, előszoba 
fogasok, hintaszékek, 
íróasztalok, felszolgáló 
asztalkák, gramofon

asztalkák, zongora-székek, hátas és 
hátnélküli ülőkék, irodai karszékek 
és különböző fazonú hajlított székek. 
Továbbá fa- és vaskeretü sodrony
ágybetétek, tájképek és szentképek 
a legolcsóbb napi árban.

Teljes tisztelettel:

BRASAI BRUTUS
Orástie-Szászváros. 3-3

♦


