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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:

Meghalt egy Jani tó kicsi.“
Van-e férfikorban levő ember, aki harag

gal, gyűlölettel, megvetéssel tudna gondolni 
az ö gyermekkori „Tanító bácsi“-jára, Nem 
hisszük, hogy volna ember, aki ne szeretet
tel, tisztelettel s hálával gondolna vissza ¿Ta
nító bácsi“-jára, aki őt az ABC. titkaiba be
vezetve, fogékony, viaszlágy lelkét a jóra, ne
mesre, magasztosra tanitotta. Az emberiség egy 
„Tanító bácsi“-ja sem tanitott s tanit rosszat. 
Ma, mikor a néger és indiánus gyermekek is az 
iskola padjaiban ülnek s onnan kikerülve, az 
emberiségnek értékes szellemi tényezőivé vál
nak el kell ismernüuk, hogy „Tanitó bácsi“-k 
nélkül ezek az értékek soha sem jutottak volna 
felszinre. Az ők alapvető munkája, az ők 
fáradságos, idegölő, egészséget őrlő tevékeny
sége nélkül az emberiség kultúrája nem ál
lana a mai magas fokon. A „Tanitó bácsi* 
az, aki agyunkat, lelkünket — mint szobrász
művész a lágy agyagot — átformálja. Taní
tónk, atyánk, barátunk s szigorú nevelőnk ő, 
aki a gyermeklélek buvárlatában, nemesítésé
ben tölti el egész életét. Mindenki, — aminisz- 
ter, a püspök, a zászlós főur, az egyszerű 
földmives, iparos egyaránt — szeretettel gon
dol az ő első tanitójára, aki legtöbbször éh
bérért, de azért híven teljesítette feladatát: 
nemes ámbicióval, ideálizmussal tanitott, ok
tatott, nevelt.

Egy ilyen „Tanitó bácsi* dőlt ki az élők 
sorából a napokban Pap József ref. Kun-kol
légiumi elemi iskolai tanitó személyében, aki 
37 éven át szolgálta a népoktatás és nevelés 
ügyét híven, becsületesen. Egy emberöltőnél 
is hosszabb időn át fáradhatatlan buzgalom
mal, kitartással tanitott, nevelt s ezenkivül az 
egyházának, a magyar társadalom egyéb in
tézményeinek is (ref. szomszédság, kaszinó, 
dalárda) lelkes és értékes munkása volt.

Iskoláját, egyházát és faját szerette, be
csületes volt s megadással, némán, szerényen 
viselte a tanitók szegénységét. „Klikk'-eket 
nem szolgált, jövedelmező poziciókba nem 
túrta be magát, s ha — mint embernek — 
lehettek gyengéi, azok eltörpültek jótulajdon
ságai mellett.

A család tagjain, rokonságán, jóbarátokon 
és ismerősökön kívül, az elő tanitványok szá
zai ejtettek őszinte könnyet sirja felett.

Mi, volt tanitványok, akiknek sokja a létért 
való küzdelemben már fáradtá lett, megtor
pant, hálával, szeretettel gondolunk a Te jó
ságodra, tanításaidra s igazságos szigorúsá
godra, amelyek emberré neveltek bennünket.

Bár pályafutásod göröngygyei, tövissel volt 
tele, nem csüggedtéi, nem panaszkodtál, a 
tanitókat fojtogató „nincsen“-nel nem törődve, 
hiven teljesítetted hivatásodat. Az Isten nem 

áldott meg gyermekekkel, de tanítványaid 
érezték apai szeretetedet.

Pap József „Tanitó bácsi* nincsen már, 
meghalt, de emlékét ép úgy, mint Orbán Mi
hály „Tanitó bácsi“-ét, hiven és kegyelettel 
őrizzük meg. Hálánk, szeretetünk ott leng sirod 
felett. Nyugodj csendesen 1

ifj. Szántó Károly.

A közigazgatási bizottság ülése.
Hunyadvármegye közigazgatási bizottsága 

f. hó 10-én tartotta dr. Dublesiu György pre
fektus elnöklete alatt havi rendes ülését.

Candrea Valér subprefect bejelenti, hogy 
mindazon községekben, ahol szüksége mu
tatkozott közigazgatási szempontból az elöl
járóság kicserélésének, az uj elöljáróság be
iktatása már megtörtént, melytől a közigaz
gatás menetének lényeges javulását várja.

Mahler Ignác műszaki főtanácsos jelentése 
kapcsán a közigazgatási bizottság úgy dön
tött, hogy fölir a belügyminiszterhez, kérve, 
hogy a közlekedésügyi miniszternél interve
niáljon olyan értelemben, hogy a keskeny- 
vágányu iparvasutak revíziója és mütanrendőri 
bejárása továbbra is a közigazgatási bizottság 
hatáskörébe tartozzék.

Dr. Robu főorvos jelentésében a vármegye 
egészségügyi állapotát kielégítőnek tartja, egy
ben bejelenti, hogy a Déván létesítendő am- 
bulatorium berendezésére és felszerelésére az 
Ígért állami segélyt még nem kapta meg s 
igy az ambulatorium működését meg nem 
kezdheti. Dr. Dublesiu György prefectus az 
ambulatorium működésének megkezdését fe
lette sürgősnek tartja s éppen ezért, ameny- 
nyiben az állam az ígért segély megadásá
ban továbbra is késlekednék, javasolja, hogy 
a szükséges kiadásokhoz a megye is járul
jon hozzá 50,000 leuval. A bizottság ilyen 
értelemben döntött. A főorvosi jelentéssel 
kapcsolatban nagy jelentőségű és fontosságú 
előterjesztést tett dr. Dublesiu György pre
fectus az alkoholizmus megszüntetése érde
kében.

Az egészségügyi jelentés keretében dr. Dub
lesiu György tudomására adja a bizottság
nak, hogy a n.-szebeni metropolita köszöne
tét és elismerését fejezte ki a megye veze
tőségének azokért az intézkedésekért, ame
lyeket a megye az alkoholizmus terjedése el
len életbeléptetett. (A pálinka kiméréseket 
kellene apasztani, ez pedig nem történt meg. 
Szerk.) Közli, hogy egy újabb rendeletterve
zet készül, amely szerint a részegeseket egy 
nyilvántartásba fogják összeírni s az italmé
rőknek elrendelik, hogy ittas embernek ne 
szolgáljanak ki szeszes italt. A rendeletterve
zet elkészítésével dr. Tatár Jenő bizatott meg.

Dinis árvaszéki elnökhelyettes gyámügyi 

jelentése után Pop Márk pénzügyi aligazgató 
teszi meg jelentését s közli, hogy több jegyző 
még mindig nem zárta le az 1923. évi adó
főkönyvet. Kéri az alispánt, hogy ezirányban 
intézkedjék. Az ülés ezzel véget ért.

Benne fagyunk a nyírta«.
A hosszantartó száraz, meleg időt az esők

ben, zivatarokban gazdag napok váltották fel. 
Itt-ott károkat is okozott a vihar, jégverés, 
de a szikadt föld teleitta magát éltető ned
vességgel s a már-már katasztrófálisan fe
nyegető szárazság réme-elrepült fejünk felett. 
Benne vagyunk a nyárban, amit nemcsak a 
vendéglőkben drágán mért ugorka-saláta illa
tából, sem a naptárból, hanem a szolid, 
otthonülő családapákból „szalmaözvegyekké* 
vedlett uraknak a kávéházakban, vendéglők
ben való tömeges és sürü megjelenéséből is 
megtudhatunk. A jó házi koszthoz, koránfek- 
véshez-keléshez szokott minta-férjek vidáman 
alsóznak, spricceznek s ez felejteti velük azt, 
hogy mibe kerül ma a fürdőkön való „nya
ralás.* Algyógyfürdő, Kalánfürdő, Alváca még 
szeréiig árakkal dolgozik, de a világfül dőkCn 
ma csak a hadimilliomosok üdülhetnek. Egész
séges, de szegény ember ne is menjen vi
lágfürdőbe, hanem ki a szabadba, a termé
szet lágy ölébe, hűvös patak mellé, ahol jó 
levegőben, napfényben felfrissítheti a létért 
való küzdelemben elcsigázott idegeit.

A közeli gyógyi, kaláni gyógyfürdők mel
lett Sebeshely is egy ilyen üdülő hely, hová 
— különösen mi, szászvárosiak — mindig 
szívesen kirándultunk. A szegényebb igényli 
emberek pedig érjék be a mi öreg uszodánk
kal s patakunk malmai alatti fürdőzéssel.

Benne vagyunk a nyárban s igy érthető, 
hogy a „nyári szerelmek* is kisarjadoztak. 
Senki se féljen, indiszkréciót nem követünk 
el, hiszen olyan forró a nyár, olyan forró a 
vérünk s a pipacs égő vörös színe, illata oly 
kápráztató, kábító, hogy lehetetlen lelkiisme
retünket meg nem terhelni — ha csak gon
dolatban is — egy kis bünöcskével.

Benne vegyünk a nyárban, de a folyton 
emelkedő drágaság ludbőrössé teszi a sze
gény embereket. Mi lesz a télen, lesz-e fánk, 
lesz-e elég pénzünk ruhára, cipőre, megtu
dunk-e küzdeni a „maximáló-rendeletek* da
cára is folyton felfelé szökkenő árakkal?]

Benne vagyunk a nyárban, a nap ép oly 
hévvel tűz le reánk, mint negyvenezer év 
előtti ősünkre. Vájjon hol élhettek azok s 
hogy nézhettek ki? Milyen kár, hogy akkor 
nem volt feltalálva a kinematograf, mert most 
nyári szórakozásképen az amerikai detektiv- 
regények helyett ősapánk- anyánkat néznők 
a moziban s megtudnók, hogy forró nyá
ron hogyan szórakoztak, hogyan nyaraltak.

Farmacia VLAD gyógyszertár
Orá$tie-Szászváros, Str. Regala No. 1.

Bel- és külföldi gyógykülönlegességek, arc-, kéz-, hajápoló szerek, 
irigátorok, különféle gummi-áruk, gyógy- és pipere-szappanok, Eau 
de Colognek, száj- és köröm-kefék, fogpaszták, szájvizek, gyógy- 
borok. Idei friss csukamájolaj. Kilója: 120.— leu. 208 12—
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Nem hisszük, hogy ruhagondjaik lettek volna, 
s azt sem, hogy ősanyánk ajouros harisnyái 
alól kivillannó formás bokáival hódította volna 
meg ősapánkat. Nem, hiszen akkor a Stern 
Nándor vagy Zobel Károly-féle divatáruüzle
tek „dús választékát“ a szétszaggatott s meg
evett nyulak s egyébb állatok bőrei helyette
sitették s nincs ktzárva, — Darwin elmélete 
szerint, — hogy a testünket ma pihe alak
jában elborító szőrözet dús hullámokban bo
rította testüket.

Benne vagyunk a nyárban s ezeket a gon
dolatokat is a nyár melege csiholta ki belőlem. 
Nyaraljunk tehát s ne feledjük gyermekko
runk egyik versének sorait: „Szedj illatos 
rózsákat, mig tart a szép nyár...“ mert „az 
idő eljár.“

San-Toy.

NAPI HÍREK.
— Kinevezések. A pénzügyminiszter dr. 

Victor C. Veljianu dévai pénzügyigazgatót 
kerületi pénzügyi felügyelővé nevezte ki.

— Uj fütöházfőnök Piskin. A C. F. R. 
igazgatósága f. évi junius hó 1-ével a piskii 
fütőházat kettéválasztván, ott egy vontatási 
felügyelőséget szervezett, melynek vezetésével 
az eddigi fütőházfőnököt, Zellmann Ernő fel
ügyelőt bizta meg, mig helyébe a fütőház- 
főnöki tisztségre Tanase Jakab vontatási el
lenőrt nevezte ki, aki az elmúlt héten hiva
talát el is foglalta.

— Házasság. Nagy László és Kőműves 
Ilona, Gáspár Jenő színtársulatának tagjai f. 
hő 12-én Déván házasságot kötöttek — Lehr- 
mann Antal bukaresti kereskedő f. hó 8 án 
tartotta esküvőjét Frolmayer Victor boicai 
gyógyszerész leányával, Helénnel.

— Halálozás. Pap József helybeli ref. 
Kún-kollegiumi tanító f. hó 16-án meghalt. 
Az általánosan tisztelt és becsült férfi teme
tése f. hó 17-én ment végbe óriási részvét 
mellett. A háznál Bodor János ref. lelkész, 
a simái pedig Székely János vallástanár mon
dott magas szárnyalásu beszédet. Az egyházi 
énekeket a kivonult ref. dalárda vegyeskara 
és a ref. szomszédság dalárdája szolgáltatta.

A család a következő gyászjelentéssel tu
datta a szomorú hirt:

Alólirt a maga, valamint minden rokonai, 
barátai és jóismerősei nevében, elhagyatott- 
ságának szomorú érzetével jelenti, hogy Pap 
József ref. kántor, Kún-kollegiumi tanitó több 
nemes hivatásu intézmény buzgó munkása, 
tevékenységben gazdag életének 59-ik, bol
dog házasságának 31-ik, tanítói áldásos mű
ködésének 37-ik évében, f. hó 16-án haj
nali 4 órakor jobblétre szenderült. A mun
kának nehéz szenvedései közt is hűséggel 
forgatott eszközét kicsavarta kezéből a halál. 
A jó tanitó bácsi nem vezeti tovább az atyai 
szeretet szigorával növendékeit; ajkáról nem 
zendül újra fel a földön fokozatosan elhal
kult istendicséret. Elpattant a rugó, mely köz- 
és társadalmi életünk minden terén: anya- 
szentegyházunk mellett kivált a magyar Ka
szinó és ref. Szomszédság életében volt éb- 
rentartó, mozgató erő. De mindenek feleit tá-1 
vozik a hü férj, ki jó és balsorsban házának 
fenntartója volt. Hol lehet e nagy sötétben egy 
világitó sugár, ha nem a hitben: csak a test 
távozik, szelleme velünk marad! Irgalom Is
tene segits, hogy megőrizhessük szellemét

magunk között! Az idveztilt temetése, egy-1 — A betiltott „Libertatea“ cimü hely
szerű ref. szertartásunkkal, f. hó 17-én d. u. i beli román Laptársunk, hogy továbbra is meg- 
5órakor lesz. Nyugalma legyen csendes, em-, jelenhessék, nevet cserélt. — Az uj lap első 
léke áldott! Szászváros, 1924. junius hó 16-án. száma junius 22-ikén jelent meg, a neve : 

„Libertatea Națională“. Szerkesztő, kiadóhi
vatal s a lap szelleme ugyanaz, ami a meg
szűnt „Libertatea“ c. lapé volt.

özv. Pap Józsefné.
A református egyházközség és Kún-kolle- 

gium gyászjelentése igy szól:
A szászvárosi ref. egyházközség presbité

riuma s a ref. Kún-kollegium elöljárósága és 
tantestülete mély fájdalommal jelentik, hogy 
Pap József kántor, ref. Kún-kollegiumi elemi 
iskolai tanitó életének 59-ik évében junius 
hó 16-án csendesen elhunyt. 37 évet töltött 
a református tanügy hü és lelkiismeretes szol
gálatában. Az egyházi és társadalmi munká
ból is hiven kivette a maga részét. A hü 
munkás emlékét kegyelettel fogjuk őrizni I 
Szászváros, 1924. junius hó 16-án.

— Róm. kath. státus-gyűlési képviselő 
választás volt f. hó 10-én Piskin, hol a hu
nyadi esp. kerület négy világi képviselőt vá
lasztott mpg, akik közt van Makkay József, 
a szászvárosi tk. r. t. pénztárnoka is. Meg
választatásához, mely reá nézve megtisztelő 
bizalmi kitüntetés, őszintén gratulálunk.

— A hunyadrnegyei református taní
tók kerti ünnepélye. F. hó 8 án tartotta 
meg a hunyadrnegyei ref. tanitóegylet tánc
cal egybekötött műsoros kerti ünnepélyét Dé
ván a népkertben. A lassan gyülekező kö
zönség kellemesen szórakozott, az egyes sát
raknál élénk volt az élet s a cigányzenekar 
játékát mindenki örömmel élvezte. Különösen 
kivált a műsorból a Titz Ferenc vezetése alatt 
álló dalárda, amelynek sikerült énekszámai 
általános elismerést és tetszést váltottak ki.

— Színházi hír. A kolozsvári román nem
zeti színház tagjai f. hó 22-én (vasárnap) a 
„Centrál“ szálloda színházi termében este 9 
órai kezdettel előadják Ibsen-nek a „Boszor
kány“ c. 3 felvonásos színmüvét. Az előadás 
iránt nagy az érdeklődés.

— Házasság. Vulcu János, a 92. gy. ez
red őrmestere f. hó 22-én tartja esküvőjét 
Susán Joana kisasszonnyal Szászvároson.

C. ZOEEL
Aiapitva divatkereskedés AlaP>tva

ORÂȘTIE—SZÁSZVÁROS.

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

Tisztelettel: ZOBEL C.
209 12—13 divatkereskedő.

— Munkaközvetítés. Az Oficiul Public 
de Plasare Dévai Állami Munkaközvetítő hi
vatalnál, Str. Cálugáreni Nr. 10 alatt kérvé
nyek utján keresnek foglalkozást: 1 kertész, 
2 mészáros és hentes, 1 szakács, 6 kömives, 
1 kőfaragó, 1 bányász, 1 ácz, 5 lakatos, 2 
hivatalnok, 1 nevelőnő, 1 fürdős személyzet,
1 szobaasszony, 1 házvezetőnő, 1 mechani-. 
kus tanonc, 7 földműves. — Foglalkozást 
kaphatnak: 2 mindenesleány, 1 kávéslány,
2 szabósegéd, 1 nevelőnő 1 parádéskocsis, 
1 kovácstanonc, 55 földműves. Az állami 
munkaközvetítő hivatal vezetője.

— Halálozások. Wachet Zsófia volt boi
cai róm. kath. tanitónő, ki iskolás növendé
keivel sokszor nyilvánossság előtt is szere
pelt, nyolc év előtti nyugalombavonulásakor 
pedig az államhatalom részéről élismerésben 
részesült, rövid szenvedés után f. hó 6-án, 
64 éves korában meghalt. Temetése nagy 
részvét mellett ment végbe. — Impozáns 
részvét mellett búcsúztatták e hó 12-én a fia
talon, boldog házasságának 5-ik évében el
hunyt hunyadi vasgyári hivatalnokot, Slafko- 
vits Albertét. Halálát özvegyén, szül. Her- 
cegh Annuskán kivül kiterjedt rokonság gyá
szolja. — Felsőszálláspataki Kenderessy Árpád 
földbirtokos életének 73-ik évében f. hó 7-én 
Déván elhunyt. Temetése f. hó 9-én ment 
végbe Felsőszálláspatakon az egész község 
részvéte mellett. Halálát széleskörű rokonság 
gyászolja.

— Bármely nyilvános mulatság, előadás, 
összejövetel engedélyezése iránti kéréseket a 
megtartás előtt 15 nappal előbb kell beadni 
a rendőrséghez, mert — hadizónában lévén — 
e kérések felsőbb fórumokat is meg kell jár
janak s igy az elkésve beadott kérésekre a vá
laszok kellő időben nem érkezhetnek meg.

— Kinevezés. A munkaügyi és népjóléti 
miniszter Sasu F. Gheorget a dévai állami 
Munkaközvetítő Hivatal főnökének nevezte ki.

i — Halálozások. Linhart József helybeli 
köztiszteletben álló polgártársunkat súlyos 
csapás érte: neje, szül. Priplata Emma f. hó 

119 én 60 éves korában meghalt. Temetése az 
j evang. egyház szertartása szerint f. hó 20-án 
d. u. ment végbe nagy részvét mellett. — 
Özv. Schmeltzerné szül. Nisi Lujza folyó hó 

116-án 79 éves korában Szászvároson meg- 
: halt. Az elhunytban Erős Sándor nyug. p. ü. 
i főbiztos az anyósát gyászolja. Temetése az 
ev. egyház szertartása szerint nagy részvét 
mellett ment végbe.

— Moziátvétel. A Steiner József-féle pis
kii „Urania“ mozit f. hó 10-ével Sohr Ödön, 
a piskii III. oszt, vasúti étterem volt bérlője 
vette át, aki a mozitermet uj páholyokkal át- 

i alakítva, teljesen uj és modern berendezés
sel fogja felszereltetni. Ujitás lesz az is, hogy 

I az eddigi zongorakiséret helyett ezután 6 tagú 
vonószenekar fogja kisérni a mozielőadásokat. 

| — Hímző tanfolyam Szászvároson. A
helybeli „Singer“ varrógépgyári raktárfiókja 
julius 1-én egy 4 hetes géphimző (ajourozó) 
tanfolyamot tart. Jelentkezni lehet az ország
úton levő üzletben.

LÖW KÁROLY illatszertára
Orăștie-Szâszvâros. 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 12--
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— Juniális. A ref. nőegylet 22-ikére (va
sárnapra) hirdetett juniálisa 29-ikén; rossz 
idő esetén ahoz egy hétre lesz megtartva.

— Színészet Piskin. Inke Rezső szín
igazgató színtársulata 12 napos sziniszezont 
tartott a Steiner-féle „Aranyszarvas“ vendéglő 
szinháztermében, melyet e hó 9-én este Ru
das Bandi jutalomjátékául előadott „Csár
dáskirálynő“ operettel fejezett be. A piskii 
közönség ezúttal — talán az általános pénz
telenség miatt — a szokottnál gyengébben 
támogatta az igyekező társulatot, melynek 
tagjai közül kiemelendők: Perényi Manci pri
madonna, Jancsó Jolán táncos soubrett, Sí
pos Nelli naiva, a férfiak közül pedig: Bat- 
tyán Kálmán énekes bonvivánt, Rudas Bandi 
táncos-komikus (aki a közönség kedvence 
volt) és Derecskey Pál siheder-komikus, kik 
a társulatnak értékes erői voltak. Kovásznay 
Etta drámai színésznőt csak egyetlen egyszer 
„A trónörökös“ színműben láttuk, mely a rö
vid szezon egyedüli prózai darabja volt. Pis- 
kiről a társulat f. hó 10-én Dettára utazott.

— Halálozás, özv. Mohay Györgyné, sz. 
Domokos Róza f. hó 12-én Lupényban 77 
éves korában meghalt. A magas kort ért öz
vegyasszony halálát Szászvároson 25 uno
kája és 4 dédunokája gyászolja. Temetése 
Lupényban ment végbe nagy részvét mellett.

— Baptista keresztelő Nagyváradon. 
A „Keleti Újság“ irja: Oradea-Mare-nagyvá- 
radi tudósitónk jelenti: Tegnap délután több 
ezer főnyi nézőközönség jelenlétében lefolyt 
az első baptista keresztelő Nagyváradon, me
lyen ezúttal negyvenkét hivőt, köztük nagyobb
részt román anyanyelvűt vettek fel a baptista 
hivők sorába. A keresztelési aktus színhelye 
a Grasos-hid és a kishíd közötti részen volt 
a Kőrösön, a parthoz közel, nem is egészen 
sekély vízben. A szertartás egyházi énnekkar 
énekével kezdődött, mely után Velkás Mihály 
és Tirbán Ferenc prédikátorok beszédet mon
dottak a baptista hitre térő uj híveknek és 
az egybegyűlteknek. A beszédek után elő
léptek a férfiak és fiuk s a prédikátorok rendre 
bementették őket a vizbe s ezzel felavatták 
az uj hit hivői közé. Utánuk harminc leány 
és asszony következett, kik szintén teljesen 
felöltözötten, ünneplő ruhákban léptek be a 
csaknem nyakig érő vizbe s a prédikátorok 
velük is elvégezték a vizbemerités kereszte
lési szertartását. Az aktust a jobbparti Kő
rösrészen álló érdeklődök a szokatlan látvá
nyosságot megillető kiváncsisággal, a balparti 
baptisták pedig mély megilletődéssel szem
lélték. Hunyadvármegyében is nagyon terjed
nek az újabb vallások s ma már az u. n. 
pocáit-ok száma nagy.

— Juniális. A helybeli román iparosok 
múlt vasárnapról elmaradt nyári mulatsága 
szép idő esetén f. hó 22-én fog a „Grigori“ 
erdőben megtartatni.

— Meterologiai állomás lesz Szász
városon. A bukaresti központ állami mete
rologiai intézet Szászvároson is állomást lé
tesít. Vármegyénk alispánja a városi tanács 
utján hívja fel azokat, akik ezen állomás ve
zetését elvállalják, hogy ajánlataikat nyújtsák 
be. Évi tiszteletdij 150 leu, amelyhez a vár
megye egy később meghatározandó összeg
gel járul. Elsősorban tanárok, tanitók és pa
pok ajánlatait fogják figyelembe venni.

— Inspekciót e héten (junius 23 reg
gel 6 órától junius 30 reggel 6 óráig) a Vlád- 
féle gyógyszertár tart. Éjjeli csengő működik.

— A tűzoltók trombitája 22-én (vasár
nap) reggel jelezi, hogy a helybeli tűzoltók 
rendes gyakorlatokat fognak végezni, örven
detes esemény.

ERZSÉBET MOZI 
a ,,TR ANSSYLVANI A“-ban. 

Figyelem!
Ma csak délután van előadás!

MŰSOR:

Tisztító szerelem.
(A Loos - Cuerosi-i bodega.)
Izgalmas hajsza az örökség után 6 felv.

Főszereplő Brúnó Kastner,
a nők kedvence. Ezenkívül:

A Morfon kastély

kisértete.
Társadalmi dráma 5 felvonásban. Fő
szereplők : Grit Haid és Harry de Loon 
(Gráf Salm). Rendező Hans Hómmá.

Jövő héten irodalmi szenzáció:

A tanítónő.
Bródi Sándor szinmüve. Főszereplői: 
Fáy Szeréna, Balogh Magda, Császár Imre, 
Fenyő Emil, Szőreghy Gyula, Pintér Imre, 
Fehér Gyula, Halmai Imre, Gellért Lajos, 

Géczy István.

— Gredistye egyenlő Szarmiszegctu- 
zával. A helybeli postahivatal annak a köz
lésére kért fel, hogy Gredistyét ezentúl Szar- 
miszegetuzának (Sarmisagetuza) fogják ne
vezni.

Köszönetnyilvánitás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen jó férjem 

elhunyta fölötti mély gyászomat részvétnyil- 
vánitásaikkal, látogatásaikkal, virágküldemé
nyeikkel s a temetésen való megjelenésükkel 
enyhíteni igyekeztek, valamint a ref. férfi- és 
vegyes-dalárdák vezetőségének és minden j 

egyes tagjának a temetésen való részvétükért 
s a gyászénekekért ez utón is hálás köszö
netét mond ö*v. Pap Jóxsefné.

Sport.
Victoria (Alba-Julia) — 92. gy. e. 1:1.
Vasárnap, a g. kel. pünkösd első napjának 

délutánján a helyi 92. gy. e. football csapata 
a gyulafehérvári Victoria sportegylet első csa
patával mérte össze erejét a Cseh-hegyi foot
ball pályán.

A mérkőzés izgalmasabb és erősebb volt 
minden eddiginél, mit valaha e pályán lát
tunk, mint az előre is látható volt, teljesen 
egyenlő erők küzdelmét mutatta. Mindkét csa
patnál azonban a csatáros lövőképességén 
múlt, hogy a goalarány a minimális volt.

Gyorsan hullámzó játék jellemzi mindkét 
félidőt, melynek ereje a vendégcsapat pályá
ján tombolja ki magát, mikor is az első fél
idő 30 percen át tartó katonai fölénye egy
más után 5 kornert eredményez, amit azon
ban a csatárok nem használnak ki. Egyné
hány sont esik ugyan, de vagy a kapu kö
rül, vagy a Victoria kapus ölébe s azután az 
I. félidő további részén változatos mezőny
játék.

Második félidő kapucseréje egy megitélt 
szabadrúgásból goalhoz juttatja katonáink 
csapatát. Az erre megindult tempós játék, 
rövid időre, de eredményesen a mieink felé 
szorul és 20 percben a kiegyenlitő goallal 
végződik. A most még fokozottabb iram he
vében terorszerütlen támadások mindkét rész
ről, eredménytelen kornerek, majd a katonai 
csapat fölénye idő végéig, de döntés nem 
történik.

E mérkőzés a katonai csapat javulását lát
szott mutatni s ha a beteg Klopeczki helyett 
egy hasonló képességű, de intact hátvéd ját
szik, akkor a győzelem elvitathatatlan lett 
volna. De a segítségére visszamaradt halfsor 
és csatársor közötti hézag erősen megérzett 
és látszott a játék egész idején. így a bal
szárny legtöbbször a védelem vonalán halá
szott labdára, ami a gyors előrehaladást hát
ráltatta, időt adván közben az ellenfél vé
delmi helyezkedésére.

Különben az elkalandozás mellett nagy hi
bája a csatársornak, hogy egymás közvetlen 
közelében s nem a helyes távolságban igye
keznek kapura vezetni a labdát. E helytelen 
taktika következménye, hogy magukra vonják 
az ellenfél védelmét s ha esetleg kapu kö
zeibe is jutnak, az összetömörült védelem 
miatt alkalmas lövéshez, tiszta helyzethez 
nem jutnak, mert legtöbb esetben labdájuk 
már a beckkekről visszapattan.

Eredményes felállás, elhelyezkedés, ha a 
két összekötő a 16-os sarkai felé vonul, hon
nan egy a centertől előre adott labda nyu
godtan startolhat s mire támadják, már lőhet is.

A vendég Victoria jobb védelme hiúsította 
meg a győztes goalért való támadásokat. — 
Csatársora, egy-két kiváló emberének össz- 
játéka a mieink védelmi vonalán érvényesülni 
nem tudott a kombináció teljes elhanyago
lása miatt.

A mérkőzés birája Szőllősy János szövet
ségi biró volt.

Második mérkőzés a katonai kombinált és 
C. S. O. között tréning jelleggel bírván, nincs 
róla mit megemliteni. Eredménye szintén el
döntetlen 1 : 1 volt. Birája Buttyka.

Old-Boy.

Eladó ház. Szászvároson, Országút 
16. sz. alatti ház nagy kerttel eladó. 
Bővebbet: Lewitzky Albertnél Str. 
G. Baritiu (Sörház-utca). 278 2-2

Nyomdász-tanonc
azonnali belépéssel felvétetik.
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VIDÉKI
l I

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

Kiváló tisztelettel:

A kiadóhivatal.
Eladó ház. Szászvároson a cent-' 

rumban eladó egy 7 szobából, 3 
konyha, pince, nyári konyhából álló, 
nagy kerttel biró földszintes sarok
ház. Bővebbet e lap szerkesztősé
gében. 273 3-3

Kész kocsik, szekerek, továbbá i 
mindenféle alkatrészek kaphatók, ; 
Javításokat gyorsan ás pontosan eszközöl: ■

* IWTff iriüfllffi

• A .HANGYA“ |
| Főtér, Bisztricsányi-ház £

f
az italelárusitást zárt palackokban § 
megkezdte. — A jó hírnévnek ör- | 
vendő Hangya-likőrök, rum, co- st 
gnac, Hangya-keserű kaphatók. — £ 
Rövid idő múlva asztali és pe- £ 
csenye-borok is kaphatók szintén 1 
zárt palackokban. 281 1—3 é

i

Dús választék I

fi
•L

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!

Dörner és Lewitzky I
kereskedésében

Orá?tie-Szászváros Városháztér
237 (saját ház.)

Vonatok érkezése Szászvárosra.
Tövis felől érkezik:

Személyvonat 2 óra 13 perc
□yorsvonat 2 „ 48 „
Személyvonat 10 „ 29 „

w » 17 „ 28 „
Arad felől érkezik:

Személyvonat 2 óra 45 perc
Gyorsvonat 3 „ 30 „
Személyvonat 12 . 13 „

» » 18 . 27 „
Munkásvonat indul Szászvárosról
Déva felé 4 óra 31 perckor.

a 
a

I

Város1 Xhyvny
Részuínv-Társasán *5zászv I HÉszuény-Társaság 

® elvállalja bármi

nemű nyomtatvá
nyok, részvények, 
művek, folyóira
tok, stb. legmo-

■ dernebb stilszerü
■ előállítását, ennek

S

u jnyV 8 ^<r<sKt(if
•I* bővelkedik a leg-------------------- lég 

nagyobb válasz
tékban irodai, is
kolaikellékekben, 
folyóiratok, vala
mint az irodalom 
legjobb műveiben 
stb. a legjutányo- 
sabb árak mellett

se

■

I

a

o

■■■■■■■

$ is*»1Atilt1
3

ré<

isztelettel értesítem a n. é. 
közönséget, hogy 6 szemé
lyes luxus kocsimmal ez 
évben is — mint a tavaly 
autó-járatot 

inditok Algyógyfürdőre. 
Indulás a „Centrál" szállo
dától. Úgy szintén bármely 
vidéki hosszabb útra autóm 
mindig rendelkezésre áll.

Tisztelettel:

I. NASTA

r
<■

259 Porond-utca 6. szám. 5—6

ifi n •
------u-------■------------------------- --------- Xj

a

Nincs a megyében napilap,
s így a megyei vonatkozású eseménye
ket, személyi és egyéb híreket, rendele
teket s üzleti vonatkozású hirdetéseket 

csakis a megyében megjelenő újságokból 
olvashatja.

Rendelje meg a 11 év óta fennálló s a 
megye minden részébe járó

&

Szászváros és Vidéke“-t
Előfizetési ára: egész évre 80, félévre 40, 
negyed évre 20 leu. Hirdetései olcsók!

V
T

jó mosó, i
» n
n » 

francia imit.

mtr. 27

• n

»
* »

n

37
37
49
44
57
44
47 

sima

Epon^e színtartó
„ dupla széles
„ francia dupla széles 

Lyberti sima mintákban
„ álé selyem
„ elsőrendű mintás 

Francia grenadln

leu

»

»
n
»
„ „ marchizett dupla széles
színekben mtr. 63 leu.

mtr.
» 
w 
I*
»

»
W

98 leu
120
215

91
125
105
75

145

n 
w 
» 
» 
» 
n 
i,

MEGÉRKEZTEK

Lfiwy Sándor versenyáruházája
Petro$eni-ben

az összes nyári újdonságok és minden más által for
galomba hozott áraknál olcsóbban kerülnek eladásra. És pedig:

Karton
Festő
Delain

Zefir ingekre
„ francia

Ágynemű kanavász
Freunsch ingekre 

Grenadin

Megjegyezni kívánom, hogy ezen árak csak tájékoztatók, tekin
tettel arra, hogy még pár ezer cikkem van, miért is kérem a 
nagyérdemű vásárló közönséget, hogy kirakataimat állandóan 
szíveskedjen figyelemmel megtekinteni, ahol az újdonságok 

állandóan változnak.
Kiváló tisztelettel: 152 23—

Löwy Sándor Versettyárttháza petrozshy.

Nyomatott a SzAszvArqsi Könyvnyomda Rkszvénytársasáq oyorssaitóMn 1924,


