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Nyllttér soronként 8 Lei.

Egypár szó a Déván rendezendő 
ipari kiállítás kérdéséhez,

A „Szászváros és Vidéke“ több mint két 
éve állandóan agitál abban az irányban, hogy 
a megyében legtöbb tagot számláló szászvá
rosi iparosság Szászvároson ipari kiállítást 
rendezzen. Sajnos, éppen az érdekelt iparos
ság kebelében nem keltett nagy viszhangot 
agitációnk. — Örömmel értesültünk azonban 

arról, hogy a dévai ipartestület elhatározta, 
hogy 40 éves fennállásának megünneplése 
keretében Déván ipari kiállitást rendez. A 
Déván székelő ipar- és kereskedelmi kamara 
csatlakozott a tervhez s nyomban 100.000 
leüt szavazott meg a kiállítás céljaira. Most 
aztán arról van szó, hogy ki rendezze a ki
állitást: az iparkamara, a dévai ipartestület, 
vagy pedig mindketten?

Bárki rendezné is, a kiállitást elejteni nem 
szabad és nem is helyes.

Nagy kiterjedésű vármegyénk iparossága 
rendezze a kiállitást a dévai ipartestület 40 
éves jubileuma alkalmával az iparkamara véd
nöksége, vezetése, felügyelete alatt. Egy ki
állítás rendező-bizottságot kell alakitani, a 
mely álljon az iparkamara delegáltjaiból, a 
dévai, szászvárosi, vajdahunyadi, hátszegi, 
petrozsényi, brádi stb. megyei városok ipar- 
testületeinek kiküldöttjeiből, valamint a pre
fektus vagy subprefekt elnöklete alatt álló 
közigazgatási tisztviselők, polgármesterek, fő
szolgabírók és körjegyzőkből alakított bizott
ságból. Ez a kiállítási bizottság aztán telj
hatalmúig intézkedjék a kiállítás rendezésé
ben s alkotssa meg a különböző osztályokat, 
amelyek egy ilyen, az egész megyei iparos
ságot bevonó nagy kiállítás előmunkálatait 
sikeresen elvégzi.

Volna egy szerintünk keresztül vihető s a 
kiállítás sikerét teljesen biztosító tanácsunk. 
A dévai ipartestület 40 éves fennállásának 
ünneplése alkalmából rendezendő megyei 
iparkiállítást össze kell kötni egy állatkiálli- 
tással, melynek rendezésével a megyei gazda
sági egyesületet kell felkérni, amely egyesü
let a gazdákkal karöltve alakítaná meg az 
állatkiáilitási bizottságot.

Részletkérdések megoldása eme bizottságok 
dolga volna, de azt merjük állítani, hogy vár
megyénk híres állattenyésztése a megye ha
tárain túlról is számos résztvevőt vonzana a 
kiállításra, amelynek keretében az illetékes 
minisztériumtól országos kirakodó és állat
vásár megtartását kellene kieszközölni, amely 
a kiállításra szánt területek közvetlen szom
szédságában egyidejűleg tartatnék meg.

így aztán mind a két kiállítás és vásár kö
zönsége kölcsönösen megtekinthetné a kiállí
tásokat, aminek jelentőségét felesleges vitatni.

Vármegyénk ipari és gazdasági fejlődésé
nek, előrehaladásának hatalmas lökést adhat
nának e tervek megvalósítása.

A dévai ipar- és kereskedelmi kamara, a 
dévai ipartestület, a hunyadmegyei gazdasági 
egylet s az ügy érdekében tenni sokat tudó 

megyei adminisztráció főnökei figyelmébe 
ajánljuk e sorokat.

Azt, hogy egy ilyen nagyszabású ipari és 
állatkiállitás az erkölcsi hasznon kívül mit ered
ményezhet, utalunk a cluji—kolozsvári min
tavásárra, amely a pontosan összeállított sta
tisztika szerint Kolozsvár lakosságának zsebét 
2 hét alatt 80 millió leuval duzzasztotta meg.

A példa adva van, tessék követni. Megje
gyezzük, hogy a kormány támogatása sem 
maradna el.

ifj. Szántó Károly.

Bicsérdy,Mester1 szászvárosi előadása.
Mint lapunk előző számában jelezve volt, 

Bicsérdy Béla f. hó 18-án tartotta előadását 
a reform táplálkozásról, illetve az élet tudo
mányáról. A plakátok napokkal azelőtt hir
dették az érdekesnek Ígérkező előadást, s a 
kellő időre a közönség zsúfolásig megtöltötte 
a Kaszinó nagytermét. A mai társadalom be
tegesen forrongó életének jellemző tünete volt 
az a tolongás, amikor az igazságot szomja- 
zók akkora tömege jelent meg, hogy sokan 
nem fértek be, hanem a fuyosón is állottak.

A két órás előadáson az élettudomány is
merethalmazából merített és adott az előadó 
bőséggel; érdekeseobnél érdekesebb fejlő
déstörténeti, őslénytani, biológiai vonatkozású 
példákkal illusztrálva és fejtegetve a mai em
ber helyzetét az élőlények világában; milyen 
fejlődésen ment át az ember táplálkozása, 
hogyan jutott a mai helytelen, rendszertelen 
táplálkozási viszonyok közé, mik lettek en
nek következményei, a betegségek légiója 
miért zudult az emberiség nyakába, mik azok 
a követendő irányelvek, melyek megértése 
és betartása segítségével az ember felküzdheti 
magát arra a magasabb fejlődési létfokozatra, 
ahol megszabadul a betegségektől és fizikai 
testét szívóssá, edzetté téve magasrendű, igazi 
eszményei szolgálatába állíthatja?

Nincs terünk arra, hogy bővebben foglal
kozzunk és ismertessük az előadást, mind
ezek részletesen és bőven és magyarázva ta
lálhatók „A halál legyőzése“ cimü müvében 
(kapható a helybeli könyvkereskedésben 150 
Leu) melyben számtalan példa van arra nézve, 
hogy miként lehet megszabadulni a beteg
ségektől, stb.

Mint az események krónikása, azt meg 
kell állapítsuk, hogy az előadás külömböző 
hatásokat váltott ki a hallgatóságból. Néme
lyek, a meglepő uj igazságok hatása alatt 
azonnal elhatározták, hogy a reform életmód
dal megpóbálkoznak, annak követői lesznek, 
mások azon aggodalmaskodtak, s afelől kér
dezték a „Mestert,“ hogy „mit eszünk, ha nem 
'.esz gyümölcs?“ A kritikus szellemek szintén 
bő anyagot véltek találni a hallottakban s 
nem mindennapi kéjjel estek neki a gazdag 
anyag atomokra szétszedésének.

Szóval Bicsérdy Mestert lehet kritizálni, 
leszólni vagy felmagasztalni, uj hirnökként 
üdvözölni, mint súlyos bajaiktól teljesen ki

gyógyult tanitványaik rajongó hittel esküt tesz
nek, mellette — egyet azonban tenni nem 
lehet, t. i. agyonhallgatni a Mestert. S utó
végre az érvek eme harcára szükség is van, 
mert csakis e harcok által tisztul minden 
eszme s fejlődik az ember, amint a Bicsérdy 
tanitásoknak ‘is ez az igazi, egyetlen nagy 
célja: az önző testiség rabláncaitól felszaba- 
ditott szeretettel telitett önzetlen ember.

Figyelő.

Kedves San-Toy,
csuda tudja,

Honnan a manóból futja 
Annyi cécó, annyi lárma 
Ebben a szűkös világba’. 
Díszelegve járunk-kelünk, 
A divat se bir már velünk.
Alig, hogy a világra jő, 
Már követi több ezer nő.
Legyen olcsó, legyen drága, 
Ezt nem kérdezi a „Drága“.
S hogy, hogy nem a manó tudja 
Futja, futja, futja futja.
Minden ricsajban részt veszünk 
S vigak, mámorosok leszünk 
1tt is vagyunk, ott is vagyunk, 
Alig, hogy meglátszik rajtunk 
Ki mondaná, hej ki mondja, 
Hogy üres a becses gyomra, 
Hogy a kacabája alatt, 
Minden rongyos, minden szakadt, 
Hogy lyukas a cipő talpa 
S rég elkopott annak sarka, 
Vasalatlan a nadrágja.
Ej, kinek mi gondja rája 
Nem kutatják, nem is kérdik, 
Ma már ezt más szemmel nézik. 
Hasztalanul lamentálunk, 
Hogy kívánjuk a halálunk, 
Hogy jobb volna, hogy jobb lenne, 
Ha a testünk megpihenne. 
Frázis minden, minden frázis 
Hűtlen már az ideál is.
Ideális, koloszális, 
Lám, kacag a krónikám is. 
Hanem azért fene tudja, 
Mégis futja, futja, futja l

Vékony Nád.

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL-*)  
Reflexiók 

a „Szászvárosi moziképek“ című közlemányi'B.

*) Közérdekű felszólamlásokat e rovat alatt díjta
lanul közlünk. A felelősség a beküldőt terheli. Szerk.

(„Gyilkos“ 1925. jan. 6. 24—25 1.)

Az elkárhozott lelkek internacionális vágó- 
hidján bizony sok „marhát“ vágtak le Szász
városon — élvén a kedvező alkalommal. (Vi
gasztalódjék cikkiró ur 1 Engem is „levágtak“ 
a — vipera nyelvek I)

Némely levágásra szánt „áldozat“ okosabb 
volt. Megszimatolva kikerülhetetlen helyzetü
ket, idejében tovább somfordáltak: „Isten ve
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letek cimborák! tovább! tovább! tovább !....“ 
innen, mert:

„Van itt sár bőven s az talán
Kenyér az ördög asztalán ..."

Igaza van 1 sok sáros csizma taposott rá a 
levágandó „marhák“-ra úgy, hogy a rájuk 
kent szennyet, piszkot, moslékot talán még 
a vakot meggyógyító Silóé, vagy a 36 év 
óta beteget talpraállító Betszaida tavakban 
sem lehet lemosni...

Hanem, hogy a bagoly rúgja meg Szász
város furcsaságai közül azt a szabadalom 
nélkül működő „pofozó masinát 1“ Ez már 
nem vágja le az áldozatra szánt tulkot, ha
nem a „bor és rumgőzzel telitett templomunk“ 
kórusán.... udvariasan „bemutatkozik s aztán 
felpofoz egy ifjút, mert illetlenül viselkedett“. 
Ez vérlázitól

Ne keseregjen cikkiró url Én is mondok 

rá kádenciátl
A megelőző (1923.) karácsony éjjelén ve

zetésem alatt a vegyeskar Beethoven, Mozart, 
Haydn klasszikus darabokat adott elő, mű
vészies cselló és orgonakiséret mellett zen- 
dült fel Guno „Ave Máriája“ s a „Stíllé Nacht“ 
kedves melódiája, valamint a „Kiért a szív 
nagy hőn eped“ gyönyörű dallama öröm
könnyeket csalt ki a szemekből. A pofozó
masina által most felpofozott ifjú a tavaly is 
„énekelt, még pedig a női kart megszégyenítő 
női hangon“. Én mint karmester a basszus
ból egyszerre felső szopránná változott han
got a karban igen feltűnőnek találtam. Az 
ambiciótól duzzadó ifjút szép szóval meg
győztem, hogy a művészetnek ilynemű tech
nikája meghaladja úgy az én, mint szerény 
— már vágóhídra kiszemelt — dalárdánk ze
nei képességét. Az ifjút, mert „hangosan be
szélt“, szépen karonfogva levezettem a kar
zatról, meggyőzve őt, hogy nem a templom 
bor és rumgőzös, hanem az ő ifjú feje.

Látja cikkező uram, e miatt engem is „le
vágtak“ az internacionális vágóhidon.

Egy jóakaróm ugyanis elhitette felsőbb ha
tóságommal, hogy én mámoros fővel úgy 
össze-vissza dirigáltam az énekkart, hogy az 
botrányosan énekelt. E „botrányos“ tettemet 
hivatalos nyilatkozattal sietett megerősiteni 
Neubarth László tanár is mint illetékes, sza
vahihető tanú, pedig ő akkor Déván volt. 
(Úgy látszik, rádióval hallgatta Déván, mi 
történik Szászvároson 1) Elég az hozzá, hogy 
vágóhídra kerültem én, mert egy ifjú a tem
plomban „illetlenül viselkedett, énekelt, még 
pedig a női kart megszégyenítő női hangon“. 
Nem lévén pofozó masina, látja, én kerültem 
a vágóhídra.

Ez még hagyján 1 A női hangon éneklő ifjú 
miatt jámbor birka módra vágóhidra kerültek 
a kath. dalárda összes tagjai, csak azért, mert 
a felsőbb hatóságnál amellett bizonyítottak, 
hogy nem én, de a női hangon éneklő am
biciózus ifjú „hangosan is beszélt“ s igy 
összetörte a legszebb melódiákat.

Hogy aztán most karácsonykor a templom
ban rakoncátlankodó ifjúval szemben a mé
zes kalácsos „egy cseppet sem használt mé
zes szavakat s a pofozó masina bemutatko
zott s pofon verte az ifjút“, ennek az az oka, 
hogy sem a karmester, sem a dalárdisták 
nem voltak ott. Szászváros egyik „rendkivüli- 
sége és furcsasága“: az „internacionális vá
góhídion jámbor birkák módjára mind le
lettek vágva, illetve a „nagyvágó“ szavai sze 
rint „kimúltak“, hogy a „böinbölde“ hangok 

ne sértsék továbbra is a finom izlésüek ér
zékeny füleit...

Azt is elhiszem, hogy a „megpofozott ifjú 
faképnél hagyta a — szerelmi légyottok kó
rusát“. Nagyon okosan tette 1 A templom Isten 
tiszteletére berendezett és felszentelt épület s 
nem szerelmi légyottok kórusa 1 Az a mézes 
kalácsosnak egy cseppet sem mézes szavai, 
no meg az a bagolyrugta pofozó masina úgy 
látszik, kiábrándították az ifjút s csattanós 
érvvel mutatták meg, hogy a szerelmi talál
káknak a helyét a templomban keresni mégis 
csak ízléstelen dolog...

Higyje el azonban a „Gyilkosában cikkező 
ur, hogy a szászvárosiaknak igazuk van 1

A levágásra kiszemelt jámbor birkát előbb 
istenesen megmossák szappan nélkül a gya
núsítások, ferdítések vizében, aztán a nyílt 
rágalmak fürdőjében hideg tust adnak neki, 
hogy tiszta legyen. Aztán a vélemények, jól 
informáltság nevében alaposan megmángo
rolják, a pofozó masinák megpuhitják, a ha
jító gépek lendületet adnak neki (ha máskép 
nem sikerül, a rendőrség nevében gyártott 
„okmányok“-kal igazolják (I?) hogy a sze
gény áldozati birka repült.) Miután tehát a 
„marhalevél“ ily gyártmányok alapján elké
szült, akkor a vágóhidon „levágják“, felvág
ják, bevágják, kivágják, felfalják, lenyelik — 
akár kívánkozik szalámi meg virsli bőrbe a 
szegény „omnibus“ áldozat, akár nem — fel
falják a becsületrágó kannibálok akkor is, ha 
nincs elég só Schunn-nál s elég fűszer a — 
tisztességben és ízlésben... A vágóhidra ke
rült szegény áldozat bőrét aztán kipécézik.

P. Máthé Öxséb.

NAPI HÍREK.
— Bírósági kinevezések. Az igazság

ügyminiszter Dr. Raduc Aurél dévai törvény
széki jegyzőt, Dr. Bugyul Sándor hátszegi 
bírósági jegyzőt és Dr. Martin szászvárost 
birósági jegyzőt, valamennyit állomáshelyén 
való meghagyással, albiróvá (supleant) ne
vezte ki.

— Meghalt Chorin Ferenc. Budapest
ről jelentik, hogy Chorin Ferenc főrendiházi 
tag, a Gyáriparosok Országos Szövetségének 
és a Salgótarjáni Kőszénbánya Részvénytár
saság elnöke a napokban 83 éves korában 
meghalt. Chorin Ferenc a régi Magyarországi 
politikai életében, különösen a gazdaságpoli
tikai kérdések eldöntésében igen nagy szere
pet játszott. A gyászoló családtagok sorában 
van dr. Benedek László, az elhunyt veje, 
volt kolozsvári egyetemi m. tanár, debreceni 
orvosprofesszor.

— Kinevezés. Hunyadvármegye prefek
tusa Balomiri Mircea dévai városi jegyzőt f. 
hó 15-ével Sarmizegeihuzára körjegyzőnek 
nevezte ki. Az uj körjegyző már el is fog
lalta hivatalát.

— Esküvők. Felsőszálláspataki Mara Ist
ván és görgényszentimrei Berzenczey Rózsa 
f. hó 5-én tartották esküvőjüket a szegedi 
református templomban. — Suseczky Ferenc 
kádármester a napokban tartotta esküvőjét 
Ujváry Etelka urleánnyal Déván.

— Halálozás. Eisler Ferenc petrozsényi 
köztiszteletben álló iparos a múlt héten meg- 

, halt. Temetése óriási részvét mellett ment 
' végbe. Az elhunytban Eisler (Évien) Eugén 

a „Zsilvölgyi Napló“ felelős szerkesztője az 
édes apját gyászolja.

— Meghivő. A szászvárosi Magyar Ka
szinó évi közgyűlését 1925. január 25-én — 
vasárnap — d. u. 3 órakor saját helyiségé
ben tartja meg, melyre a tagok ez utón is 
meghivatnak. Tárgysorozat: 1. Elnöki meg
nyitó. 2. Igazgató évi jelentése. 3. Számadás 
vizsgáló bizottság évi jelentése. 4. Tagsági 
dij 1925 re. 5. Költségvetés. 6. Könyvtár jegy
zőkönyv és gazdasági szerelvények megvizs
gálására kiküldött bizottságok jelentései. 7. 
Eshető indítványok, melyek legalább 24 órá
val a gyűlés megkezdése előtt bejelentendők. 
8. Tisztujitás. Elnökség.

— Házasság. Hollós Antal (Déva) f. hó 
25-én tartja esküvőjét Szegő Piri urleánnyal 
Brassóban.

— A dévai kereskedelmi- és iparka
mara tudomására hozza az érdekelteknek, 
akik kereskedelmi összeköttetésbe óhajtanak 
lépni Törökországgal, hogy az építkezési anya
gok közül a cserép is nagyon igényeltetik. A 
Konstantinápolyi román kereskedelmi atacheé 
ismerve az erdélyi tégla és cserép-gyártás 
fejlettségét és jó minőségét, amelyek Török
országba szállíttattak, felkéri az érdekelteket, 
hogy az árak megjelölésével tegyenek hozzá 
esetleg a kamara utján ajánlatot.

— Jókai Mór születésének 100-ik év
fordulója 1925. február 29 én lesz. A világ
hírű nagy magyar regényiró születésének cen
tenáriumát nemcsak a magyarság fogja mél
tán megünnepelni, hanem a külföldi iro
dalmi társaságok s egyesületek is áldozni 
fognak a nagy és kiváló termékenységü zseni 
emlékének. Amint értesültünk, a helybeli ref. 
Kún-kollégium is Jókai-ünnepélyt fog ren
dezni, melynek műsorát most állítják össze.

— Az Urikány-Zsilvölgyi kőszénbánya 
nacionalizálása. Hírt közöltünk arról hogy 
az Urikány-Zsilvölgyi köszénbánya Rt. a Pet
rozsényi kőszénbánya Rt. mintájára naciona- 
lizálni fogják és az a Banca Romaneasca 
érdekeltségéhez fog tartozni. Amint most Lu- 
pényból jelentik, a nacionalizálással kapcso
latban Fuchs, a bányavállalat budapesti ve
zérigazgatója Beck budapesti igazgató, Zer- 
novjan bukaresti vezértitkár, Buzsoj, a bá
nyavállalat uj vezérigazgatója, valamint Ion 
Sirb és Alexandru igazgatók megérkeztek 
Lupényba, az összes üzemeknél felvették a 
leltárt és hivatalosan közölték az összes tiszt
viselőkkel és alkalmazottakkal, hogy Buzsoj 
vezérigazgató, valamint Ion Sirb és Alexandru 
igazgatók veszik át a bányamüvek vezetését.

— Az egyházi kuituradó végleges meg
állapításának határidejét a róm. kath. egyház
tanács 1925. február elsejéig meghosszabbí
totta. Ezen határidőn belül az uj adókive
tést mindenki megtekintheti a plébánián s 
felszólalását megteheti Írásban, az egyházta
nácsnak cimezve. A későbbi felszólalások 
nem vétetnek figyelembe.

— Egészségügyi segédek a megyében. 
Az igazságügy miniszter az 1925. év folyamán 
a megyében 15 egészségügyi segédet (agent 
sanitar) fog kinevezni. Déva városának 2, 
Vajdahunyad, Hátszeg és Szászvárosnak 1—1 
jut s a többi a 10 egészségügyi kerületben 
fogja tevékenységének helyét megtalálni.

— Eladó francia selyem szalon garnitúra, 
francia szabású tükör 170 cm. magas, to
vábbá szőnyegek, függönyök, festmények, va
lódi japán dolgok. Megtekinthetők a délutáni 
órákban Str. Regina Maria, No. 18.

Margói Vilmos és látszerész-+ 
Szászváros, a „CENTRAL“ szálloda mellett.

Optikai cikkek nagy választékban 
kaphatók. Tört aranyért legmaga
sabb napi árat fizetek. 99 10-12
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— Leu és nem lei vagy lej. Sokszor 
halljuk sőt olvassuk, hogy a a lei (lej) Zü
richben ennyi vagy annyi, hogy ennek vagy 
annak ennyi vagy annyi lei az ára. A ma
gyar nyelv nyelvtani szabályai szerint ez hely
telen, mert az i a román nyelv szabálya sze
rint a leunak a többes száma, mert mig a 
román nyelvben van un bán, un leu, un 
franc és van 10 báni, una suta lei, una suta 
franci, addig a magyar nyelvben van 1 frank, 
1 korona, 1 dollár, 1 ember, 1 leu és van 
100 frank, 100 korona, 100 dollár, 100 em
ber és igy 10 bán, 100 leu (ezer leu) és 
nem 100 lei, 100 franci, 100 dollári vagy 
dollárok vagy 100 emberek. (I. Sz. K.)

— Bál. A helybeli katonai helyőrség (gar- 
nizon) f. hó 31-én a „Central“ szálloda szín
házi termében jótékonycélu műsoros tánces
télyt rendez. A katonai zenekar 8 pontból 
álló műsorát nagyban fogja emelni Lienerth 
századosné és Fabini Klára urhölgyek éneke.

— A szászvárosi rom. kir. adóhivatal 
közleménye. Az 1925. évi 1. negyedi adó
tartozás esedékességi időpontja (január 15.) 
már lejárván, az adófizetők ez utón is felhi
vatnak, hogy adótartozásaikat a múlt évi ki
vetés alapján 8 nap alatt rendezzék, ellen
eseiben ellenük a végrehajtási eljárás fog fo
lyamatba tétetni.

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

— Tartalékos tisztek jelentkezése. Te
kintettel arra, hogy nagyon sok volt osztrák
magyar hadseregbeli tiszt nem kérte a ro
mán hadsereg kötelékébe való felvételét, a 
román kir. hadügyminiszter alkalmat akar 
adni, hogy akik ezen jelentkezést elmulasz
tották, egy most kiadott rendelet értelmében 
február 1-ig kérhessék a hadsereg kötelé
kébe való felvételüket. Közli egyben a hadügy
minisztérium azt is, hogy milyen okmányok 
szükségesek a kérelemhez: 1 leu 50 báni 
segélybélyeggel ellátott kérvény, személyilap, 
amelyet a helybeli Cercul de Recrutarenál 
lehet átvenni, az osztrák-magyar kadsereg- 
ben viselt rangjának igazolása, román állam
polgársági bizonyítvány a városi tanácstól, 
nyilatkozat arról, hogy idegen állampolgárnak 
magát el nem ismeri, iskola végzettségi bi
zonyítvány, születési bizonyitvány, leírása a 
magyar hadseregben töltött ideje alatt (bezá
rólag december 1-ig) történt változásoknak 
(előléptetés, harctéren tanúsított magatartás, 
tiszti iskola elvégzése stb.) orvosi bizonyít
vány, a helyőrség orvosfőnöke által kiállítva. 
Megjegyzi a rendelet, hogy aki ezen utolsó 
terminuson beiül a felvétele iránt kérelmét 
elő nem terjeszti, az mind közember lesz az 
állományba bevezetve s tiszti rangot semmi 
körülmények közt el nem érhet.

ERZSÉBET MOZI 
a „TRANSSYLVANIA“-ban. 

Ma vasárnap, jan. hó 25-én 
délután és este 8^2 órakor 

Az osztálytanár úr 
vagy 

Leányszöhtetés.
Filmszinmü 6 felvonásban és

a szokott műsor. Nagy

Pat és Patachon
estély.

Szerdán és csütörtökön este 
naponta egy-egy előadásban fél 7 órai 

kezdettel a 

NIEBELUNGOH 
első és második része együtt, minden 
előadásban mind a két rész egyszerre 
bemutatva. Rendkívüli esemény ! Világ
történelmi film! Komoly irodalmi mü. 

Emelt árak: Beléptidij 50 leu személyenként.

— Gáspár Jenő színtársulata a Zsilvöl- 
gyi Napló hiradása szerint a múlt héten 
kezdte meg előadásait Petrozsényban. Az újon
nan szervezett társulat két hónapig fog ott 
tartózkodni. Gáspár szintársulatávl Szászvá
roson is már több ízben játszott.

— Ugylátszik, még vannak boszorká
nyok. Sarfalván meghalt egy Curtea D. nevű 
16 éves fiatalember. A halálát követő négy 
napon családjából 3 tag szintén elhalálozott 
és egy tehén elhullott. Az étetben maradt 
rokonok ezt annak tulajdonitották, hogy a 
fiú boszorkány volt. A falu népe ezért, élükön 
a bíróval, kiásták a sírt, a halottat betömjé- 
nezték, a hulla szivét kivágták, leöntötték pet
róleummal és elégették. A hatóságok sirhá- 
bontás címén megindították a tudatlan em
berek ellen az eljárást. Az ügyészség a vád
irattal már elkészült, a naposban nyújtotta 
be a törvényszékhez, amely a szenzációs 
ügyet a közeljövőben fogja tárgyalni.

— Az esküdtszékekről szóló törvény 
módosítása. A Monitorul Oficial legutóbbi 
szama az alábbi törvényt tette közzé: A bí
rósági szervezet 36-ik szakasza következőleg 
módosult: Az esküdtszékek valamennyi tör- 
vényhtóságban évenként négy rendes ülés
szakot tartanak, amely szeptember 15-én, dec.

ERZSEBET mozgó
f. hó Z8—Z9-Én

NIEBELDNGOK.
Fennállásunk óta 
a leghatalmasabb 

fiimmű.
▼▼
▼

Senki 
el ne mulassza 

megnézni!

1-én, március 15 én, és május 15-én kezdőd
nek. ilfovban öt rendes esküdtszéki ülésszak 
lesz, amelyek szeptember 15., október 15., 
január 15. és május 15-én nyilnak meg. 
Mindegyik ülésszak 10—10 napig tart, ez el
nök azonban öt nappal megujithatja, hogy 
az ítélet alá bocsátható Ügyeket el lehessen 
intézni. Valahányszor szükségessé válik, az 
igazságügyi miniszter rendkívüli esküdtszéki 
ülésszakot hivhat össze, megállapítva azokat 
a pöröket, amelyeket tárgyaltassanak és az 
ülésszak idejét, amely alatt a tárgyalások 
folyhatnak.

— Az uj kenyér és lisztrendelet a mi
nap lépett életbe, amely szerint az összes 
romániai malmok kötelesek a búzakészletek
ből egységes tipusu lisztet kiőrölni 85 szá
zalékig. Az igy kiőrölt integrál liszt ára az 
egész országban 12 leu kilogrammonként a 
malomban. Az integrál lisztből készült kenyér 
ára az egész ország területén 10 leu 50 báni 
kilónként, kivéve azokat a községeket, a me
lyekben nincsenek malmok, ott 11 leuért árul
hatják a kenyér kilóját.

— A dévai csángók szinielőadása. A 
dévai csángó műkedvelők szinielőadása 31-én 
este lesz megtartva a városi szinházban. Elő
adás után tánc a Fehér-Keresztben.

— Inspekciót e héten (1925. január 26-án 
reggel 6 órától február 2-ig reggel 6 óráig) 
a Faragó-féle gyógyszertár tart. Éjjeli csengő 
működik 1

— 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
lettel : a Szászváros és Vidéke szerkesztősége 
és kiadóhivatala.
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— Egy kifogástalan frakk öltöny és lakk 
félcipő kapható a Diversumban. Ezenkívül: 
Bútorok, képek, faliórák, varrógépek, háztar
tási eszközök, gyermekjátékok, disztárgyak, 
stb., stb. Saját érdekének és a jótékony cél
nak használ, ha a Diversumban vásárol.

Keresek azonnali belépéssel, fix fize
tés mellett, cipőüzletem részére egy 
perfect románul beszélő elárusitó le
ányt. Ajánlkozók forduljanak Kootz 
bőrkereskedőhöz, Szászváros.

Eladó Szászvároson az Alsómajor
utca 23. szám alatti Májer Herman- 
féle ház.— Ugyanott 2 fiakkerkocsi, 
1 Wertheim-szekrény 3-as szám.— 
Bővebbet! Májer Testvérek cégnél, 
Országút. 142 2-3

KÖZGAZDASÁG.
Alaptőkeemelés. A helybeli „Ardeleana“ 

jóhirnevü román pénzintézet az alaptőkéjét 
1.500000 leuról 5.000000 leura emeli fel. A 
felemelt alaptőke 10000 drb. 500 leu névér
tékű részvényből fog állani. A régi részvé
nyesek elsőbbségi jogai, a jegyzés feltételei 
s a részletek mikénti befizetése a részvény
jegyzési felhívásban részletesen bentfoglaltat
nak. Ezen ujabbi alaptőkeemeléssel az inté
zet a megye legnagyobb alaptőkéjű bankja 
lett.

Gyógynövénytermesztés. A földes gaz
dák kezdenek reá jönni, hogy a gyógynö
vénytermesztés egy hasznothajtó foglalkozás 
s földjeik egy kis részét erre haszálják fel. 
Természetesen ilyenkor már gondoskodni kell 
jó vetőmagról, mert pld. aki köményt akar 
termeszteni jobban teszi, ha a nemesebb, ki- 
adósabb hollandi fajtát veti el. A gyógynö
vények termesztéséről számos könyv jelent 
meg, amelyek bő utasitást adnak erre vonat
kozólag. Megírtuk már, hogy Faragó Endre, 
a helybeli Graffius-féle gyógyszertár tulajdo
nosa nemcsak gyűjti, hanem szakszerűen ter
meszti is a gyógynövényeket s ő Romániá
nak egyik legjelentősebb gyógynövénytermesz
tője és gyűjtője, aki számos cikkben nem
csak a bel-, hanem a külföldi szükségleteket 
is ellátja.

A Wienben e szakból is képesítést nyert 
gyógyszerész intenziven foglalkozik a gyógy
növények termesztésével és gyűjtésével s ép
pen ezért felhívjuk a termeszteni óhajtó gaz
dákat, hogy a Szászvároson (Főtéren) lévő 
Graffius-gyógyszertárban keressék fel Faragó 
Endre gyógyszerészt, aki a vetőmag (gyökér) 
beszerzése, a termesztés mikénlje és a be
váltás ára felől bőséges információkkal szol
gál. Vannak ritkább gyógynövények, melyek
nek magjait a kolozsvári gyógynövény kísér
leti állomástól kell beszerezni.

Egy hold gyógynövény termés 6—8-szor 
többet hoz a búzánál s igy gazdaságos fog
lalkozni ezzel is. Városunkban s a környé
ken számosán megkísérelték s jól jártak vele. 
A gyűjtők is szép keresethez jutottak, kiket 
kellő utasitással szintén Faragó gyógyszerész 
lát el, akinek gyógynövény gyűjtő, szárító és 
osztályozó telepe országszerte híres.

A tavaszi munkálatok megkezdéséig még 
van 7—9 hét s éppen ezért most kell érdek
lődni ez irányban, hogy a munka megkez
désekor minden készen álljon.

A falvakban papok, tanitók világosítsák fel 
a népet a gyógynövény termesztés-, gyűjtés 
hasznosságáról, mert igy nem csak az egye
sek, hanem az ország közgazdasági viszo
nyaira is előnyös hatást tudnak gyakorolni.

Iszk.

'■

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, j& 

Szives pártfogást kérve, maradtunk tisztelettel

DÖRNER & LEWITZKY.S
Egy jó házból való fiú tanulónak fölvétetik. 128 4-raB
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Nincs a megyében napilap, 
s igy a megyei vonatkozású eseménye
ket, személyi és egyéb híreket, rendjele
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!

t

LÖWY SÁNDOR
Hjversenyáruháza Petroșeni-ben

-------------------------------------------------------------------=====

Eladok: meszet, faszenet és |ggí 
száraz aprított tűzifát

s kívánatra házhoz is szállítok. | wfl 
Telefon megrendeléseket azonnal elintézek. | 

Kohn Mór, Szászváros. | «9 
95 Telefon sz. 32. 11-15 | KQfl
Megrendelések STERN MANÓ vásártéri S

Hirdetmény.
Nagyérdemű vevőimet van szerencsém értesíteni, hogy 

úri szabóságomban elsőrendű szabászom vezetése és 
válogatott jó munkásaim által felelősség mellett készitek:

öltönyöket, jaqueteket, 
frackot, smokingot, raglánt, 

télikabátokat, uniformisokat stb.

Kívánságra szabászomat bárhová gyönyörű kolektióval leküldöm.

Óriási raktár belföldi és valódi angol 
szövetekben.

Sürgős esetekben ruhák 24 óra alatt készülnek el.

Kiváló tisztelettel: 127 4—

Löwy Sándor Versenyáraháza petrozjby.
Megrendelések STERN MANÓ vásártéri g 

tüszerüzletében is elfogadtatnak. x
— ——
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