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A kisiparosok, az iparfejlesztési kölcsön 
és a helybeli ipartestület.

Mint a napilapok már régebben közölték, 
hogy a kormány a majdnem tönk szélére ju
tott erdélyi nagyipar megmentésére egy na
gyobb összegű, olcsó kamatozású kölcsönt 
szavazott meg s ezt a Creditül índustrial 
(ipari hitelintézet) utján már szét is osztotta 
az azt igénylő nagyvállalatok között. Ezt az 
akciót most kiterjesztették az erdélyi kisipa
rosokra is s több helyen — igy Kolozsváron 
— az ottani kisiparosok meg is inditották a 
mozgalmat, hogy a közel 20 millió leüt ki
tevő kölcsönösszeget mielőbb megkaphassák.

Nincs tudomásunk arról, hogy a szászvá
rosi ipartestület elöljárósága foglalkozott volna 
e nagy horderejű kérdéssel s megbízást adott 
volna tevékeny elnökének arra, hogy alapos 
információk alapján a mozgalmat inditsa meg 
aziránt, hogy iparosaink is részesülhessenek 
ezen olcsó kamatú kölcsönben. Szükségtelen
nek tartjuk ennek a fontos kérdésnek a je
len súlyos gazdasági viszonyok miatt ezer 
bajjal küzködő iparostársadalomra nézve rend
kívüli hasznos voltával bővebben foglalkozni, 
de kötelességünknek tartjuk úgy az iparos
társadalom, mint az ipartestület figyelmét reá 
terelni arra, hogy a kormány elhatározta a 
kisiparosság segitését azzal, hogy részére ki
zárólag iparfejlesztési célokra (anyagbeszerzés 
stb.) olcsó kamatozású (9%) kölcsönt bocsát 
rendelkezésre. A jelenlegi nyomasztó viszo
nyok miatt bizonyára az iparosok között is

n SZÁSZVÁROS ÉS VIDÉKE TAHLÁJA.
Szilveszter-est.

Az emberi lét évekre beosztott utjának új
ból egyik határkövéhez értünk. Mögöttünk le
pergett évek méhének bánata és öröme, előt
tünk az elfátyolozott jövő a maga sejditései- 
vel és reménykedéseivel. Az emberiség meg
torpan egy pillanatra, mintegy számotvetve 
tovatűnt életéről a múlt és jövőt elválasztó 
Szilveszter-éj küszöbén s egy évnek csaló
dásaival ismét gazdagabban, megtörve, de 
hitben és reménykedésben annál inkább meg
erősödve néz a jobbnak vélt ujesztendő elé.

Csalódások, reménykedések periódikus is
métlődése a lét. Gyermekkorunk tündérmesék 
himezte álomvilágától az aggkor szomorú re- 
álitásáig egyaránt eltemetett csalódásaink sír
ján újból csak a remény virágai rügyeznek 
ki. Az élet játékasztalánál, hol eddig csak 
vesztettünk, továbbra is rendületlenül állunk 
s reméljük, hogy a következő tél talán visz- 
szahozza majd részünkre mindazt, mit eddig 
elvesztettünk s szenvedélyesen játszunk to
vább. Hinnünk és remélnünk kell. Hiszen 
a megábazárkozott s fehér lepellel boritott 
természet is egy szebb tavaszról álmodik, a 
kis fűszál avagy a csöpp rovar sem pusztul 
el, csak szunnyad, mert tudja jól, hogy a ri
deg télre napsugaras tavasz következik s ő 
élni fog újra.

sokan vannak, akik ezt a kölcsönt igénybe 
óhajtják venni, de nem tudják hogyan és mi
ként. Pedig ez a kölcsön kizárólag a kisipar 
felsegitésére szolgál és a folyósitandó összeg 
csakis erre használható fel. A visszafizetés 
ideje 6 hónap, esetleg egy év, amely kellő 
biztosilék nyújtása mellett esetleg 10 évig 
meghosszabbítható. A kölcsön folyósitásának 
föltételei elsősorban komoly megbizhatóság, 
tehermentes ingatlanok, nyers és feldolgozott 
anyagok stb., esetleg személyi jótállás (ke
zesség) is. A kölcsönadandó összeg a köz
vetítő bankok- dijával együtt nem fogják mag
haladni a 12%-ot sem.

Ma, amikor a pénzkrizis miatt a bankok 
alig folyósitanak kölcsönöket s azokat is ma
gas kamat mellett, ma amikor az uzsorások 
s a titkosan „működő" pénzes emberek va
lósággal kiszipolyozzák a pénzüket igénybe 
vevő megszorultakat, igazán fontos, hogy a 
hitelre szorult kisiparos olcsó kölcsönhöz 
jusson.

Az iparosoknak és az ipartestületeknek kell 
ez irányban akcióba lépni s ne várják azt, 
hogy a bankok vezéremberei saját érdekeik 
elien cselekedve, forszírozzak ki a kisiparo
sok állami kölcsönét.

És végül a szászvárosi magyar Iparosok
hoz külön is van egy szavunk: legyenek 
szemfülesebbek érdekeik megvédésében s al
kossák meg ők is a román iparosok mintá
jára az egyesületüket, amely kulturális és 
egyéb érdekeiket védi, felkarolja. A szászvá
rosi magyarság vezető férfiai a múltakban

1924, mily örömteli volt beköszöntésed, 
mennyi álomnak, reménynek valóra válását 
hittük eljöveteledben, s most évi zárszám
adásodnál látjuk, hogy bizony olyan egyen
leget kaptunk, mely nagy differenciát mutat 
a tartozik és követel oldalak között. De már 
a múlté ez is. Ne csüggedjünk, hiszen az 
élet kettős könyvvitelénél mindig az ember 
az, ki tnlzott követeléseivel, felajzott remény
kedéseivel túlterheli lapját s az Élet a nagy 

uzsorás pedig egy csöppet sem bőkezű szám
lánk „javára Írásánál". Mentői nagyobb volt 
csalódásunk s az ezáltal okozott fájdalmnnk, 
legyen annál erősebb és nagyobb a hitünk 
és reményünk és az élet-utjain való törteté- 
sünknél pedig szolgáljon enyhitő balzsamul 
a mindent átható szeretet.

íme behunyta már szemét a haldokló év 
s vele együtt megtört reményeink is sirjukba 
szálltak. De uj reménycsirák sarjadnak lel
kűnkben, melynek melegágyai az erős hit, 
mely ápolni fogja őket s végre mégis csak 
meghozzák számunkra a várva-várt gyümöl
csüket.

Oh 1925, beléd helyezzük teljes bizalmun
kat, hozd meg a sokat szenvedettek számára 
mindazt, mit a múlt megvont tőlünk, erősítsd 
meg szivünkben a hitet és reményt, szivünk
ben pedig az őszinte szeretetet 1

P. B. Pista. 

sem értek reá a szászvárosi magyar iparosok 
gazdasági érdekeivel foglalkozni s ha egy- 
egy magyar iparos háza felett megütötték a 
dobot, segítő kar nem nyúlt feléje, bár vok
solások idejében a finoman ápolt kacsók nyá
jas leereszkedéssel mélyedtek a kérges kezekbe.

Fel tehát, amig nem késő 1
ifj. Szántó Károly.

Nem lakhatik mindenki a piacon!
Nem biz’ a s igy nem tudhat meg minden 

újságot, eseményt gyorsan és a valóságnak 
megfelelően. Aki azonban a

„Szászváros és Vidéké“-t 
megrendeli, az pontosan értesül mindenről, 
anélkül, hogy e miatt, mondjuk az Országút 
végéről, a Hegy-utca tetejéről, a Berény-utca 
végéről, szóval az al- és felvégekről a Főtérre 
sietne s ott sok utánjárással, időpazarlással 
a „mondják", „hallottuk“-ból informálódnék 
mindenről.

Aki a mindennapi élet eseményeibe bele
kapcsolódni óhajt, annak szüksége van új
ságra : egv napi- és egy. helyi lapra, gzek 
nélkül a modern kultur ember a havasi pász
torok tájékozottságával vonszolja életét.

Egy napilapból a világ politikai és egyéb 
eseményeiről értesülünk részletesen, mig a 
helyi lap a minket küzelről érdeklő dolgok
kal foglalkozik.

Mert nemcsak azért jó a helyi újság, hogy 
megtudjuk belőle, ki lépett elő, ki jegyezte 
el magát, ki házasodott, ki halt meg, mikor, 
hol, milyen mulatság és estély, szinielőadás 
lesz, hanem azért is, mert közli azokat a 
fontosabb hatósági és egyéb rendeleteket, in
tézkedéseket is, amelyeknek ismerete nélkül 
sok kellemetlenségnek, kárnak vagyunk ki
téve.

Azonkivül fontosabb világeseményekről is 
megemlékszik s a köz érdekében (az a köz 
pedig én, te, ő, mi, ti ők, Péterek, Sándorok, 
Jánosok, adózó polgárok vagyunk), pedig 
mindig sikra száll, uj eszméket vet fel, ok
tat, tanít és szórakoztat. Irodalmi és közgaz
dasági rovatain kívül az üzletvilágot érdeklő 
hirdetési rovatával is sok-sok ember érdekét 
szolgálja.

Egyesületek, erkölcsi testületek mozgalmait 
(mulatság, gyűlés, müsoros-estély, jótékony
sági előadás stb.) dijtalanul és készséggel 
közli s igy azokat sok körlevél és plakát 
költségtől kiméli meg.

A megyei, járási és városi ügyekkel, esemé
nyekkel foglalkozva dióhéjban — szerény ke
reteiben — hü tükre a mindennapi élet fo
lyásának.

Aki a „Szászváros és Vidékedre előfizet, 
az saját magát kiméli meg sok pénz és idő- 
fecsérléstől s amellett támogatja az összpol- 
gárség érdekeit védő, szolgáló sajtó orgánu
mot. A „Szászváros és Vidéke" előfizetési ára: 

I évre 120 leu
Egy félévre 60 „
Egy negyedévre 30 a
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A róm. kath. ifjúság Szilveszter-estélye.
A helybeli róm. kath. ifjúság Szilveszter

esti mulatsága a tökéletes siker jegyében folyt 
le. Válogatott frappáns műsor, ambiciós sze
replők, zsúfolt nézőtér, gazdag tombola, reg
gelig tartó polgárias vidám mulatozás, tánc 
több táncossal mint táncosnővel: az est képe 
dióhéjban.

Műsoron szerepelt: „Szilveszter estéjén“. 
Szavalta Zirnstein Adél mély érzéssel.

„A tél tündére“. Valódi tündéries szám, 
gyönyörű beállítással, művészies rendezéssel. 
Érdemes volna megismételni — alkalomad
tán — hogy azok is megnézhessék, akik 
Szilveszterkor nem jelenhettek meg; külön
ben általános vélemény, hogy akik látták, 
azok ismételten gyönyörűséggel néznék meg. 
Szereplők egytől-egyig kiválóan állták meg 
helyeiket. Az élő- és mozgóképekben szere
peltek: Jellmann Margit, Moser Olga, Ferencz 
llus és Etus, Roth Médi és Pici, Héjus Tildi, 
Periott Ibolyka, Riebel Vilma, Tóth Rózsika, 
Csáky Mariska, Hasatschek Bubi, Ferenczy 
Kari. A tündérek bájos táncukkal és szép sza
valatukkal tűntek ki: Rőrich Malvin, Balogh 
Gitu, Moser Elza, Ferenczy Emmi, Mann 
Gizi. Kedves jelenség volt a kis Balogh 
Puszika.

Szinésznépnél szolgálok c. páros jelenet 
ritka ügyeséggel és rátermettséggel, állandó 
kacagást keltve adták elő Riebel Annus és 
Balogh Zoltán.

Ferenczy Emmi kedves, behizelgő hangján 
énekelt néhány magyar népdalt.

Utolsó szám „Kelemen Palika“ c. bohózat 
volt. Nagyon kacagtató szellemes bohóság, 
melyben minden egyes szereplő kitűnő volt: 
tanulók, tanitó és tanfelügyelő. A címszerep
ben Balog Zoltán valósággal brillírozott, ala
kítása, megjelenése egyaránt kiváló volt. A 
tanitó nehéz szerepét meglepő ügyeséggel 
Balogh Lajos, tanfelügyelőt Ferenczy Zoltán, 
tanulókat Balogh János, Strunk Busi, Kovács 
Miklós, Schmalz Vili, Balogh Gitu, Héjus 
Emmi és Enyedi Margit játszták meg. Ele
jétől végig harsogó nevetés kísérte az elő
adást annyira, hogy a szereplők igen gyak
ran kénytelenek voltak szerepükben megál- 
lani és azt ismételni.

Ezután az ifjúság táncra perdült és ropta 
a táncot reggel 6 óráig vidám jókedvben. 
Nem csoda, hisz ily sok táncos fiatalembert 
egy csomóban az utóbbi évek mulatságaiban 
nem láttunk.

Gratulálunk az est sikeréhez a kath. ifjú
ság lelkes tagjainak és fáradhatatlan veze
tőjüknek.

A református leányok tea-délutánja.
A református lányok tea-délutánja a legtel

jesebb erkölcsi és anyagi siker jegyében zaj
lott le január 4-én, vasárnap délután 5 órai 
kezdettel a magyar Kaszinó helyiségeiben.

A közönség igen szép számmal jelent meg, 
képviselve volt a helybeli társadalom fninden 
eleme, faji és felekezeti külömbség nélkül.

A mulatságot tartalmas és jól kidolgozott 
műsor vezette be, melyet a közönség a leg
nagyobb figyelemmel és élvezettel hallgatott 
végig, sűrűn adva tetszésének kifejezést.

Bevezetőül Paulini Hermin k. a. Prológot 
mondott, mely találóan és szellemesen jelezte 
a programm egyes számait, s igen sikerültén 
jellemezte az egyes szereplőket. A gyakorlott 

kézre valló, ügyes versezet nagy hatást tett. 
Mint értesültünk, szerzője dr. Görög Ferenc, 
volt ref. Kún-kollegiumi igazgató ur.

Azután a „Szálka“ cimü 1 felvonásos víg
játék következett, mely úgy mulattató tartal
mával, sziporkázó ötleteivel, mint kitűnő, 
összevágó és gyorsan lepergő előadásával 
nagy élvezetet nyújtott. A szereplők egytől- 
egyig a legjobbat produkálták. A féltékeny
ségben szenvedő feleséget Surányi Anci k. a., 
a nobilisán szenvedő, derék férjet Pogány 
Albert ur, a szenvedő házaspár békéjét ügyes 
ötlettel helyreállító dr. Kalmár nőorvost Ká
dár Zoltán tanár ur, a pergő nyelvű gazd- 
asszonyt Sinka Anna k. a. játszotta. A kö
zönség mindvégig kitünően mulatott.

Gergely Ferenc ref. lelkész ur egy költői 
tartalmú és szép melódiáju müdalt énekelt 
kellemes, iskolázott hangon, melyet a szűnni 
nem akaró tapsra régi és uj magyar dalok 
eléneklésével toldott meg.

Majd az „Egy csésze tea“ cimü 1 felvo
násos vigjáték következett, melynek tárgya 
kölcsönös féltékenységi jelenet egy házaspár 
között, teljes kigyógyulással. A darab fölötte 
mulatságos, az előadás magas színvonalú, a 
kényesebb igényeket is teljesen kielégítő volt. 
Szereplők voltak: Gönczy Pál ur (báró), 
Nagy llus k. a. (báróné), Török Andor ur 
(Camouflet, víg szerep, minden komikuma 
kiaknázva) és Fehér József ur (elégetlenkedő 
inas). A közönség élvezettel hallgatta végig 
a darabot s tapsaival épen nem fukarkodott.

Végül a református vegyeskar énekelt né
hány szép magyar népdalt Makkai Dániel 
karnagy vezetésével élénk tetszés mellett.

Műsor végeztével a rendezőség a nézőteret 
táncra alakitotta át, s vig cigányzene mellett 
kedélyes táncmulatság vette kezdetét, amely 
változatlan jókedvben a hajnali órákig tartott. 
A közönség táncolni nem akaró része pedig 
a fehér asztalok mellé telepedett s figyelmes 
leánykiszolgálás mellett a teritett asztal örö
meinek áldozott. Nem maradt el a konfetti, 
sorshúzás stb., hogy az estély annál érdeke
sebb legyen.

Mindent összevéve, a teadélután minden 
jelenlevő lelkét egy kedvesen és élvezetesen 
eltöltött mulatság emlékével gazdagitotta.

Strófák.
Vékony Náci riporterünk 
Aki hűen kitart velünk 
Haragszik a telephonra: 
Mert nincs gyors kapcsolás soha. 
Hét métert nőtt a szakálla 
Mig a kapcsolásra vára.
Ne haragudj Vékony Náci, 
Nem hálás azért a Stánci. 
A kérésnek az az oka 
Több az eszkimó mint fóka, 
Nem nőtt a vonalok száma, 
Pedig többnek kell az máma, 
Mint a béke világában 
Ifjúságod fénykorában. 
Gondolj öreg ükapádra 
Aki, hogyha üzent „Mád“-ra 
„Kátsa“ vitte a levelet 
Az hozott rá feleletet, 
Ha hideg volt, ha meleg volt, 
Hóban, szélben „Kátsa“ loholt. 
De megszakadt ám ez a tánc 
Mikor feltűnt a „delizsánc“. 
Nagyapád ezen utazott,

Ez vitt levélt és csomagot 
A postakürt hegyen-völgyön 
Zengte vigan, hogy: levél jön, 
Retyezáttól a Meszesig 
Ment a levél, egypár hétig 
S aki a levelét várta
Nem nőtt annak nagy szakálla 
De a mai Vékony-magzat 
Rögtön idegsokkot kaphat 
Ha várni kell egy fél órát, 
Fintorgatja görbe orrát, 
Mert neki sürgős a d’óga 
Tracsra hivta Sári, Magda.
De a régi szép időket 
Visszasírni tudod őket 
Kívánságod, — ne félj Náci, 
Teljesiti a sok Stánci 
Fogsz még kapcsolásra várni 
S szakállad is fog még nőni 
S addig várod, addig lesed, 
Mig porbul lett múló tested 
— Bár nem vagy te olyan buta — 
Megüti a lapos guta.
Kivisznek a temetőbe, 
Betesznek egy sirgödörbe .. . 
Látod Náci, látod Vékony, 
A te szavad mily hatékony: 
Addig sirtál, addig bőgtél, 
Mig megkaptad, amit kértél: 
Gyors kapcsolást másvilággal, 
Ükapáddal, ükanyáddal 
S ha elmondják, hogy volt régen, 
Bocsánatot kérsz az égben 
Minden telephonos lánytól, 
Széptől ép úgy, mint csúnyától. 
De ha pokolba jut lelked 
Kedves Náci, oh jaj Neked 1 
Kapsz ottan majd gyors kapcsolást 
Forró szurkot s hasonló mást 
Ordíthatod : halló, halló 1 
Nem fog jönni kikapcsoló.
Vissza vágynál le a földre 
Várakozni a fülkére, 
Nem fogyna el a türelmed 
Csak a poklot elkerüljed 
S esküdöznél mennyre, földre. 
Szászváros és Vidékébe 
írnál sokat, Írnál másról, 
De sohasem „kapcsolásról.“

San-Toy.

NAPI HÍREK.
— Kinevezések. Az igazságügyminiszter 

Dávid Zsigmond dévai járásbirósági végre
hajtót a dévai törvényszékhez telekkönyvve
zetőnek nevezte ki. — Hunyadvármegye pre
fektusa Ioan Nicolae városi dijnokot f. hő 
1-vel a vármegyéhez tisztviselővé nevezte ki.

— Áthelyezés. A pénzügyminiszter Gold
stein Vilmos maros-solymosi perceptort folyó 
hó 1-vel hasonló minőségben Brádra he
lyezte át.

— Megyebál. A vármegyei tisztviselők 
dr. Dublesiu György prefektus védnöksége 
alatt a szokásos évi megyebált ez évben ja
nuár hó 24-én, szombaton este rendezik a 
vármegyeház nagytermében. A megyebál tiszta 
jövedelme a Vöröskereszt hunyadmegyei fiók
alapja javára lesz fordítva.

— Papválasztás. Schuster Ágoston, a 

helybeli szász evang. egyház lelkésze Nagy
apóidra választatván meg lelkésszé, eltávozott 
városunkból. A megüresedett állást f. hó 11-én 
fogják választás utján betölteni.

Margel Vilmos és Iátszerész-4- 
Szászváros, a „CENTRAL“ szálloda mellett.

Optikai cikkek nagy választékban 
kaphatók. Tört aranyért legmaga
sabb napi árat fizetek. 99 8-12
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— A romoszi szász testvérek uj lel
késze. A romoszi ev. egyház a napokban 
Liebhart János helybeli szász iskolai tanitót 
lelkészévé választotta meg.

— Házasság. Molnár Samu, volt szász
városi kereskedő, aki jelenleg Északameriká- 
ban Clevelandban lakik, m. év decemb. 8 án 
ugyanott házasságra lépett a sárosmegyei 
származású Brlider Gizella urleánnyal. Tartós 
boldogságot és sok szerencsét kívánunk az 
ifjú párnak, akik lapunkat ott is hűen ol
vassák !

— Vármegyénk polgármestereinek ér
tekezlete. A belügyminiszter a napokban 
küldötte meg Déva város polgármesterének 
a közigazgatási reformjavaslatot, hogy arra 
netaláni észrevételeit megtegye. Herbay Ágos
ton polgármester a javaslat áttanulmányozása 
után f. hó 2-ára értekezletre hivta meg a 
megye összes polgármestereit, amely értekez
leten a javaslatot tárgyalták a városok szem
pontjából. A javaslat igen érdekes újításokat 
tartalmaz, igy például a 15000 lakoson aluli 
városokban 10 városi tanácsos lenne, melyek 
közül 1 nő volna és a polgármestert 8 évi 
időtartamra ezek a tanácsosok választanák. 
A megyei közigazgatásban cim változásokat 
készit elő a javaslat; a főszolgabirákat sub- 
prefekteknek, a subprefektet pedig közigaz
gatási igazgatónak fogják nevezni. A rendőr
ség újra a város hatásköre alá kerül s feje 
a város polgármestere lesz.

— Meghalt Hajdú István dr. Az erdélyi 
magyarságnak ismét súlyos gyásza van: Dr. 
Hajdú István marosvásárhelyi ügyvéd, a Szé
kelyföld szerkesztője, a Magyar Párt elnöki 
tanácsának tagja, a marostordai Magyar Párt
nak elnöke dőlt ki a küzdők sorából. Hajdú 
István halála pótolhatatlan veszteséget jelent 
a romániai magyar nemzeti kisebbség küzdel
mes életében. Önzetlen, fáradhatatlan mun
kása vglt minden magyar ügynek. — Ott ta
láljuk mindenütt, ahol tettel és cselekedettel 
szolgálják a magyar kisebbség érdekeit. Te
metése múlt szerdán történt meg Marosvá
sárhelyen, a .romániai magyarság legfájdal
masabb részvéte kisérte utolsó útjára.

— Bányarobbanás Lupényben. Január 
5-én délután hatalmas robbanás ereje ráz- 
kódtatta meg a keleti bánya és az István-te- 
lep munkás-házait. A robbanástól a házak 
ablakai csörömpölve hullottak a földre. A 
szerencsétlenség a keleti bánya területén tör
tént, ahol két régi szellőztető házban laktak 
Dudás György és Barbusz Nicolae család
jukkal. Kevés idővel a katasztrófa előtt Bar- 
buszékat meglátogatta Muntyán Nicolae fele
ségével, kislányával és kisfiával, akik vala
mennyien komoly sérüléssket szenvedtek a 
robbanástól. A robbanás hirére azonnal ki
szállt a rendőrség Grósz Viktor üzemvezető 
bánya-főmérnökkel. A két ház teljesen össze- 
rombolódott, a házfedeleket több száz méter 
távolságban találták meg a szerencsétlenség 
szinheiyétől. A ház mögött álló római katho- 
likus kápolna is súlyosan megrongálódott. A 
romok között feküdt a három család súlyos 
sebesülésekkel. A közelben dolgzó munkások 
nemsokára megjelentek a szerencsétlenség 
színhelyén és a sebesülteket kórházba szállí
tották. A vizsgálat megállapította, hogy bár 
az akna-szellőztető el volt „tömedékelve“, a 
törmedék között felszivárgott a robbanó lég 
s az erős betonon keresztül valahogy levegőt 
kapva, felrobbant.

— Halálozás. Macrea Miklós, a vajdahu
nyadi „Agricola“ bank igazgatója f. hó 2-án 
48 éves korában meghalt. Temetése nagy 
részvét mellett ment végbe.

ERZSÉBET MOZI
a „TRANSSYLVANIA“-ban.

Ma vasárnap, jan. hó ll-én 
délután 499 és este 899 órakor

Szenzációs műsor!

Pâtés Patachon
most mennek c

NYÁRI V9H9CIÚ
tartására (most van idejük). Ezenkívül

a szokott gazdag műsor.
A jövő szenzációja:

Arany kalitka. 
— Kommunista röpiratok a Zsilvöl- 

gyében. A Zsilvölgyében az elmúlt napok
ban kommunista agitátorok különböző röpira- 
tokkal árasztották el a bányavidéket. Az ed
dig ismeretlen tettesek különösen Petrozsény- 
ben működtek intenziven, ahol egy éjszaka 
nemcsak az egyes bányabejáratoknál szórtak 
szét rengeteg mennyiségű lázitó röpiratot, 
hanem bejárták a munkástelepeket és min
den ház ajtaja elé és az udvarban nagyobb 
számú röpiratot helyeztek el. A munkásság 
másnap reggel megdöbbenéssel látta a szo
katlan és meglepő éjszakai merénylők mun
káját és mélyen elitélte az alávaló cseleke
detet. A hatóságok rögtön bevezették a nyo
mozást. Több munkásvezetőt kihallgattak, 
egyeseket le is tartóztattak.

— Tolvaj, aki megköszöni az ellopott 
pénzt. Pogány Béla vármegyei tisztviselő az 
irodában egy külön irodai kabátban szokott 
dolgozni. M. hó 13-án is, amint bement az 
irodába, kicserélte a kabátot s az utcai ka
bátból az irodaiba tette át 13,000 leüt tar
talmazó tárcáját is. 11 órakor azonban ki
ment az irodából, a kabátot is kicserélte, 
azonban a tárcát elfelejtette áttenni, úgy, hogy 
az az irodai kabátban maradt. Pár perc múlva 
észrevette, hogy nincs nála a pénz, azonnal 
visszasietett, de már a tárcát nem találta a 
helyén, ellopták. F. hó 16-án aztán egy egy
szerű levélben visszakapta a tárcáját s az 
okmányait egy levél kiséretében, amelyben 
a jókedvű tolvaj magyarul azt Írja, hogy a 
tárcát s az okmányokat visszaküldi s a pénzt 
igen szépen köszöni, mivel a karácsonyi ün
nepek miatt úgyis nagy szüksége volt rá.

— Lovak alkonya Szászvároson. A gőz, 
a villany, a gép megeszi az állati erőt. Szász
városon a háború alatt s után csak úgy hem-

zsegett az utca a sok „fiakker“-től, melye
ket gyenge dongáju gebék vonszoltak. Ma, 
amikor modern autóbusz repiti az utasokat 
az állomásra, alig lehet látni egy-két konflist. 
Bizony, bizony olcsóbb lesz a szalámi. Hír
lik, hogy még két autóbuszt fognak hozni 
Szászvárosra. Hja, haladunk I

— Az egyetemi hallgatók vizkereszt 
napján a helybeli „Centrál“ szálloda színházi 
termében bált rendeztek, amely úgy erkölcsi
leg, mint anyagilag kitünően sikerült.

— Az adóvallomások benyújtása. Az 
adóvallomások benyújtása f. év január else
jén vette kezdetét az összes adóhivataloknál. 
A vallomások benyújtásának határideje január 
30-án jár le.

— A dévai vízvezeték ügye. A napok
ban járt Déván Maksay Áron kolozsvári mér
nök embereivel, hogy megkezdhessék a kút
fúrást. A kutat a zsidó temető fölött a volt 
rézbánya közelében fogják fúrni, amennyi
ben a vizvizsgálat alkalmával megállapítást 
nyert, hogy e területen van a legjobb viz 
(ami egyáltalán nem tartalmaz meszet). Itt 
emlitjük még meg, hogy a házösszeírások 
már befejezést is nyertek és a városi mérnök 
most dolgozik a vizdijak kiszámításán. A 
város 2500 köbméter vizet kell biztosítson 
naponta, mert az emlitett konzorcium csak 
ebben az esetben lesz hajlandó a vízvezeté
ket megcsinálni. Az első évi vizdijat letét
ként az összes háztulajdonosok le fogják fi
zetni, ami 1—2 szobás lakásnál körülbelül 
600—1000 leu lesz, amely összeg a lakrészek 
növekedésével arányosan emelkedik. Szász
város, a gazdag pótadó mentes város mikor 
jut el a vizvezeték létesitésének tárgyalásához?

— Kérelem. Az adózó polgárság nevében 
kérjük a t. városi tanácsot, hogy az utcák 
tisztaságára több súlyt — utcaseprőt — he
lyezzen. Különöseu a nagy forgalmú Vásár
utca, ahol az összes üzletek, rendőrség stb. 
vannak, lehetne tisztább.

— Szabászat! tanfolyam. Procinkiewicz 
Jenő helybeli női szabó f. hó 15-vel kezdő- 
dőleg szabászati tanfolyamot nyit, amely több 
hétig fog tartani. A hölgyközönség figyelmét 
felhivjuk e tanfolyamra.

— Hirdetési dijak előre fizetendők. A 
vidéki hetilapok legtöbbjénél már évek óta 
uzus, hogy — a napilapokhoz hasonlóan — 
a hirdetési dijakat a hirdetés feladásakor előre 
szedik be. Miután lapunknál is sok a hátra
lékos hirdetési dij s annak behajtása, besze
dése sok utánjárással, kellemetlenséggel, idő
pazarlással, költséggel jár, — mi is elhatá
roztuk, hogy a hirdetési dijak előre fizetes- 
senek. Amikor ezt a hirdetőközönséggel tu
datjuk, nem mulaszthatjuk el reámutatni arra, 
hogy a legolcsóbb hirdetési mód az újsá
gokban való közlés. Plakátok, körlevelek s 
külön nyomtatványok ma sok pénzbe kerül
nek. Vegyünk egy példát: egy kereskedő v. 
vállalkozó üzletet nyit s ezt publikálni akarja. 
300—500 szinlap nagyságú plakát ára circa 
400 leu, azt még címezni, bélyeggel ellátni, 
avagy a falakra felragasztani kell. Az újság 
azt jóval olcsóbban, több példányban esz
közli s széles rétegekhez juttatja el a kívánt 
közleményt. A „Szászváros és Vidéke“ a me
gye minden részébe jár s igy a megyei üz
letemberek — akiknek üzletköre a megye ha
tárain túl úgy sem terjed — e lapban való 
hirdetéssel elérik céljukat. Megjegyezzük, hogy 
az üzlétemberek hirdetéseinek megfogalma
zásában kereskedelmi szakképzettséggel se- 

; gédkezünk s útmutatással szolgálunk. Tiszte- 
I lettel: a Szászváros és Vidéke szerkesztősége 
'és kiadóhivatala,
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— Városunk költségvetését következő 
számunkban ismertetni fogjuk. A városi auto
nómiák fennállásának idejéből való polgársá
got minden bizonnyal érdekelni fogja, hogy 
a város vagyona miként kezdődik, a polgár
ság adója pedig hová, mire (és miért) lesz 
forditva s főleg, hogy a befolyt adókból meny
nyi fog fordittaini városi célokra.

— Pincérbál Szászvároson. Amint Braun 
Móric 
mezési 
mán a 
vebbet

elnöktől értesültünk, a helybeli élel- 
szervezett szakmunkások e hó folya- 
Centrálban pincérbált rendeznek. Bő
jövő számunkban.

IRODALOM.
Az erdélyi magyar irodalom múltja 

és jövője. Ez a probléma mindnyájunkat ér
dekel s az utóbbi időben számosán mondtak 
róla véleményt. Kétségtelen azonban, hogy 
csak a kérdés tüzetes és tudományos átvizs
gálása után lehet világos és megálló ered
ményéhez jutni. Dr. Kristóf György, a ko
lozsvári egyetemen a magyar irodalom pro-1 

fesszora, a fenti cimen megjelent terjedelmes, 
mintegy 19 nyomt. Ívnyi müvében ennek a 
feladatnak felelt meg. Kristóf dr. tanulmányá
ban vizsgálja és méltatja a régi Erdély iro
dalmi életét, íróit és irodalmi mozgalmait. 
Majd a romániai magyar irodalom hat éves 
életének magas szempontú kritikáját adja az 
egyes Írók és müvek részletes elemzése alap
ján. A múlt és a jelen tanúságainak figye-, 
lembe vételével fejti föl a jövő fejlődésére 
biztosítani hivatott teendőket.

E könyv nemcsak a mi szegényes tudo
mányos irodalmunkban esemény, de általában 
is a magyar tudomány gazdagodását jelenti.

Megrendelhető a szerzőnél (Kolozsvár, Bás
tya-utca 2.) példányonként 100 leuért. Bolti 
ára 130 leu.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Névtelen levelekre nem válaszolunk, kéziratokat 

vissza nem adunk.
A. B. Az impertinencia néha nem ismer határt, 

pedig a „szégyenpir“ még ma sem ismeretlen foga
lom. A péksüteményekről jövő számunkban. Üdv I

Iparos. Írását eltemettük későbbi időre, ma — 
most — még nem aktuális. Különben a múltakon 
okulhattunk. A póráz-korszaknak vége s most Önöké 
a szó.

Vékony Náci. Lapot ön után Nagyváradra és 
Temesvárra küldtünk, ha ön csavargó riporter lett, 
arról mi nem tehetünk. írását jövő számunkban hoz
zuk. Üdvl

Nagykereskedő, Brassó. Cégeket elvből nem 
ajánlunk. Tessék a kereskedőtanácshoz fordulni.

Bakfis. Esete megható, izgató, csábitó, tanácsunk 
erre nincs, emlékek, szőke fürt és tincs.

Xőí szabászat! tanfolyam
Szászvároson.

Van szerencsém a n. é. közönség 
szives tudomására hozni, hogy f. 
év január hó 15-ével kezdődőleg 
pár hétig tartó női szabászati 
tanfolyamot nyitok. Tisztelettel

Procinkiewicz Jenő

Eladok s meszet, faszenet és 
száraz aprított tűzifát

• s kívánatra házhoz is szállítok, 
g Telefon megrendeléseket azonnal elintézek, 

[ Kohn Mór, Szászváros.
95 Telefon sz. 32. 9—15

i Megrendelések STERN MANÓ vásártéri 
tüszerüzletében is elfogadtatnak. x SlSgí

— Gőzfürdő hölgyeknek f. hó 15-én, 
csütörtökön.

— Gőz- és kádfürdő. A kádfürdő min
den csütörtök, péntek, szombaton egész nap 
és vasárnap délelőtt, a gőzfürdő uraknak 
minden szombaton délután van nyitva. Príma 
masseur és tyukszemvágó.

Tisztelettel értesítjük a n. é. közönséget, hogy a

Scherg Vilmos és Társa
brassói szövetgyár készítményeinek egyedárusitását átvettük. 
Ami az árakat és minőséget illeti, ezen áruk konkurrencia nélküliek.

Szives pártfogást kérve, maradtunk tisztelettel

DÖRNEB & LEWITZHY.
Egy jó házból való fiú tanulónak fölvétetik. 128 2-13
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Nincs a megyében napilap, 
s igy a megyei vonatkozású eseménye
ket, személyi és egyéb híreket, rendele
teket s üzleti vonatkozású hirdetéseket 

csakis a megyében megjelenő újságokból 
olvashatja.

Rendelje meg a 13 év óta fennálló s a 
megye minden részébe járó

„Szászváros és Vidéke“-t
Előfizetési ára: egész évre 120, félévre 60, 
negyed évre 30 leu. Hirdetései olcsók!
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LÖWY SÁNDOR

Hirdetménye.
A nagyérdemű vásárló közönnség szives tudomására ho- 
hogy jó üzleti hírnevemhez képest az idén is 
más években a

karácsonyi vásárra
hoztam külön hasznavehetetlen silány árukat, hanemnem

a raktáromon levő kiváló jó minőségű első
rendű áruk árait készpénzfizetés mellett

12 Vkal leszállítottam.
Tekintettel arra, hogy ez egy olyan kedvezmény, amelyet 

minden vevőnek örömmel kell venni, kérem igen tisztelt vevő
imet, hogy a fenti kedvezményre való tekintettel tömeges 
vásárlásaikkal tiszteljenek meg.

Maradékok félárban.
Kiváló tisztelettel: 127 2—

Löwy Sánior Versenyáruháza pdrozshy.

j|§petro§eni versenyáruháza karácsonyi vásári iSS

— Halálozás. Vitán Géza nyug, körjegyző 
58 éves korában m. hó 23-án Déván el
hunyt.

— Mennyit füstölt el megyénk lakos
sága az elmúlt esztendőben. A központi 
dohányraktár kimutatása szerint az elmúlt 
esztendőben megyénk lakossága 71 millió 
221.000 leu értékű dohányt füstölt el.

5^* A A. 4
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