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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

Visszapillantás a mult év
külpolitikai eseményeire.

A külpolitikát a most már múlttá hanyat
lott 1924. évben különösen két kérdés fog
lalkoztatta. Egyik a jóvátétel kérdése, a má
sik az orosz bolsevizmus.

A jóvátétel kérdése Magyarországra és Né
metországra nézve nyert megoldást az elmúlt 
év folyamán.

Magyarország kétszázmillió arany korona 
összegű kölcsönt kapott pénzügyi viszonyai
nak rendezésére. Ezzel szemben pénzügyeit 
két és féléven át nemzetközi ellenőrző főbiz
tos vezeti és irányítja. A kölcsön külföldi 
jegyzése nagy sikerrel zárult s a gazdasági 
élet biztos alapra helyezése is teljes sikerrel 
folyik, sőt jobban, mint aminőt kilátásba vet
tek. Mindennek megvan máris a látható ered
ménye a magyar korona megszilárdulásában 
s ennek következményeként a magyar gazda
sági élet megerősödésében. Olyan sikerek 
ezek, melyekre a Bethlen-kormány s elsősor
ban Bethlen István miniszterelnök méltán 
büszke lehet.

Németország jóvátételének a magyarénál 
sokkal bonyultabb kérdése is jó útra került 
1924-ben. Ennek oka az, hogy valamennyi 
érdekelt állam elfogadta a páratlan amerikai 
szakértő, Daves tervét, mely egyrészt meg
állapítja a Németország által évenkint fize
tendő jóvátételi teljesítések összegét s kije
lölte azok fedezetét, másrészt gondoskodik 
Németország biztosítékul lefoglalt területeinek 
fokozatos kiüritéséről. Sajnos, most súlyos 
zavarok keletkeztek épen a kiürítés körül, 
mert a Népszövetségi Tanács elhalasz
totta az angolok által megszállva tartott Köln- 
vidéki területek kiüritését, aminek a terv sze
rint 1925. január 10-én meg kellett volna 
kezdődnie. Ez intézkedés nyíltan előadott oka 
az, hogy az ellenőrző bizottság jelentése sze
rint Németország nem tett megfelelően eleget 
leszerelési kötelességének. Valószínű azon
ban, hogy az elhalasztás azért történt, mert 
a német választások utáni helyzetet még nem 
látják eléggé tisztának. Tartanak attól, hogy 
erősen nemzeti irányú kormány veszi át a 
német ügyek vezetését, ami befolyással lehet 
jóvátételi kötelezettségei teljesítésére.

Az orosz szovjetkormány 1924. évben fo
kozott tevékenységet fejtett ki, hogy az egész 
világon zavarokat keltsen. Fölfedezték mű
ködő szervezeteit Angliában, Franciaország
ban, Szervezett forradalmakat Görögország
ban, Kínában, Észtországban. Állandóan szítja 

az angolok elleni elégedetlenséget Indiában, 
Egyiptomban. Még éiénkebb a tevékenysége 
nálunk. Ide Besszarábiába, kétszer is betörtek 
bolsevista bandák s csak véres összeütközé
sek árán lehetett őket kiverni. Ugylátszik, a 
bolsevista veszedelem még mindig nagy s az 
lesz sokáig, bár a szovjetben magában is 
folytonos a súrlódás. Foglalkozott a Népszö
vetség a leszerelés kérdésével. Ez azonban 
még csak a távol jövő álma — a világbé

kével együtt. S foglalkozott — a kisebbségi 
kérdéssel is, de döntés nélkül.

A nagy világpolitikában nagy várakozások 
fűződtek az angol munkáspárt kormányraju- 
tásához, ezek azonban el is múltak, mikor 
az őszi választásokon a konzervativpárt túl
nyomó többségbe jutott.

A kisántánt politikája megint azt mutatta, 
hogy csak addig tud egységes lenni, amíg a 
szláv-kérdés nem vetődik fel. A csehek és a 
szerbek érdeke ugyanis teljesen más, mint a 
románoké.

íme egy év külpolitikájának rövid vázlata. 
Befejezett képet nem ad. Csupa forrongás, 
nyugtalanság. Ki tudja, mikor csillapodik meg 
és hova fejlődik?

Lemondott a dévai ipartestület a 
megyei iparkiállitás rendezéséről.

A dévai ipartestület fennállásának 40 éves 
jubileuma alkalmából megyei ipari kiállítást 
akart rendezni.

Az eszme, úgy látszott, hogy testet készül 
ölteni, hiszen az iparkamara is 100,000 leüt 
szavazott meg a rendezés költségeire, amikor 
váratlan akadály merült fel. Az akadály ugyan 
csak látszólagos volt, de mégis elég ahoz, 
hogy az ipartestület munkáját megállásra kész
tesse.

A dévai ipartestület választmánya összeült, 
hogy határozzon afelől, hogy rendezi-e a ki
állítást vagy sem. És egyhangúlag arra ha
tározta el magát, hogy a rossz gazdasági 
viszonyok s az idő rövidsége miatt az ipari 
kiállítás eszméjét elejti.

Mélyen fájlaljuk, hogy a kiállítás terve 
eszerint kútba esett, mert mégis csak hasz
nos dolog lett volna, nemcsak ipari és ke
reskedelmi szempontból, hanem az általános 
haladás szempontjából is.

*
A „Szászváros és Vidéke“ m. heti számá

ban foglalkozott e kérdéssel s a kiállítás 
megtartása mellett tört pálcát s most sem 
tudjuk eléggé hangoztatni, hogy az ajánlott 
módon rendezendő ipar- és áiiatkiállitás meny
nyire előnyére válnék megyénk gazdasági 
életének. A leejtett fonalat vegyék kezükbe 
azok, akik a kiállítást szívből óhajtják.

A helybeli Magyar Kaszinó 
l(Szgytílfse.

M. hó 25-én délután — Simon Ferenc el
nöklete alatt — tartotta meg évi rendes köz
gyűlését a helybeli Magyar Kaszinó. A szép 
számban megjelent tagok élénk érdeklődése 
mellett tárgyaltatott le a közgyűlés tárgysoro
zata. Simon Ferenc elnök megnyitó beszéde, 
dr. Székely Ferenc igazgató évi jelentése után 
a számadás megvizsgáló bizottság tette meg 
jelentését, mely után megállapittatott az évi 
tagsági dij: havonként az eddigi 4 leu he

lyett 6 leüt fizetnek ez évben a tagok, ami 
igazán csekély összeg a békebeli havi 1 ko
ronával szemben.

A költségvetés letárgyalása után a könyv
tár, a jegyzőkönyv és a gazdasági felszere
lések megvizsgálására kiküldött bizottságok 
számoltak be észleleteikről. A könyvtár meg
vizsgálására kiküldött bizottság jelentése sze
rint 1924-ben a 236 tag közül 32 tag vette 
igénybe a könyvtárt, minek okát Szász Sán
dor abban látja, hogy a könyvtárból kivett 
minden könyv után 20 leu kauciót kellett le
tenni. Török Bálint javasolja, hogy mellőzzék 
az óvadék letevését. Felhozza, hogy sok ipa
ros csak azért lett tagja az „olvasó egylet
nek, hogy könyvtárát használhassa s így a 
külön kaució és használati dij hátrányosan 
befolyásolja a könyvtár iránti érdeklődést. 
Konsza Samu tanár nem, míg Örs Zoltán osztja 

Török Bálint nézetét, amit Stern főrabbi azon 
nézete, hogy a könyvenként megkivánt 20 
leu kaució úgy sem fedi a könyv árát, tá
mogatott.

A gyűlés a választmány hatáskörébe utalta 
e kérdés megoldását, valamint Benkő Lajos
nak azon indítványát, hogy a kaszinó egy 
vigalmi bizottságot szervezzen műsoros tánc
estélyek, felolvasások stb. rendezésére, ve
zetésére.

Végül megejtetett a tisztujitás, mely szerint 
1 évi mandátummal a következők választat
tak meg:

Elnök: Simon Ferenc, alelnök: Sebestyén 
Árpád, igazgató: dr. Székely Ferenc, jegyző : 
Gönczy Pál, pénztáros: Schultz P. Endre, 
gazda: Szíjgyártó Lajos, könyvtáros: Réthy 
István, segéd-könyvtárosok: Hegedűs Lajos, 
Fülöp Sándor, ügyész: dr. Szőllősy János.

Választmányi tagok: Ájben Géza, Bocz 
Soma, Bodor János, Balogh Lajos, Benkő 
Lajos, Borza László, dr. Dózsa József, dr. 
Görög Ferenc, Gönczy Sándor, Makkai Dá
niel, Szász Sándor, Stern Adolf.

Pót-tagok: Eisenburger Gyula, Vig Gábor. 
Ezzel a gyűlés véget ért. Riporter.
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Az olasz fascizmus elégületlen 
a külföld viselkedésével.

Róma. Az Ellenzék Írja: Az olasz fascista 
sajtó sokat foglalkozik a külföldi sajtóban 
majdnem egyhangúlag megnyilatkozó fascis- 
taellenes magatartással. Az Epoca felhábo
rodva ir a külföld hamis informálásáról az 
olasz fascizmust érdeklő kérdésekben és nem 
tudja megérteni, hogy a Garibaldi-család két 
tagja a szövetséges Franciaországban szabad
csapatokat toborozhat a jelenlegi olasz kor
mány ellen. A Tribuna-ban Rastignac sze
nátor szemére hányja az Olaszországgal szö
vetséges sajtónak, hogy Olaszországot barát
ságtalanul kezelik és a legjelentéktelenebb 
semmiségeket nagy válságokká fújják föl az 
angol és francia közönség előtt. A fascizmus 
más magatartást vár el a szövetséges álla
mok sajtójától.
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A nagy vihart okozott Matteotti-per anya
gát a vizsgálóbíró ma átadta a szenátus bi
zottságának, mert a kérdésben mint állam- 
biróság a szenátus fog dönteni. Az átadott 
anyag egy óriási aktahalmazból áll, több ezer 
lapkivágással, számtalan aktával és névtelen 
levelekkel.

A ref. egyház jótékony nőbizottságának 
fillér-estélye.

múlt hó 25-én zajlott le a Magyar Kaszinó 
nagytermében, fényes erkölcsi, de kevés 
anyagi sikerrel, minek oka részben a ma 
uralkodó pénzhiányon kiyül az is lehet, hogy 
kellő propaganda hiányában sokan akik el
jöttek volna, nem bírtak tudomással az es
tély rendezéséről. (Nem biz’ a, mert a „Szász
város és Vidéke“ nagyon sok magyar csa
lád asztaláról hiányzik I Szedő gyerek.) A kis 
számú, de lelkes publikum nagyon jól mu
latott a kitűnő és jól előadott műsoron, mely
nek első száma Sebestyén Gizi nagy ügyes
séggel és bájos kedvességgel előadott szava
lata volt. Hisszük, de kívánjuk is, hogy a 
versben szerepelt Szt. Miklós szobrát ő is 
„jó helyre“ dobja.

Ezután Szász Magda és Surányi Anci lej
tett egy szép táncot. A tánc összes figurái 
kifogástalanok voltak s az a könnyedség, ru- 
gékonyság és kecs, mellyel a tánc szépségeit 
kifejezésre juttatták, elismerést, hosszantartó 
tapsot eredményezett.

Ezt követte a „Fotográfus“ c. 1 felv. bo
hózat, melyben az özvegy szerepét Kardos 
Jolánka kreálta sok rutinnal. Debreceni Mici 
a szobaleány szerepében keltett sok derült
séget. Sebestyén Zoltán fotográfusa szintén 
elsőrangú alakitás volt, úgyszintén Beregszászi 
Lajos is jól megnevettette a közönséget a ki
csiny, de jól megjátszott pincérszerepben. A 
darab simán pergett le, a szereplők ügyes
ségét viharos tapssal honorálta a publikum.

Végül Gyenge Ilus a „Táncos huszárok“ 
c. operettnek a bájos kicsi, szép női cipőről 
szóló kupléját énekelte el hivatásos színésze
ket is megszégyenitő eredménnyel. Kellemes 
csengésű, lágy hangja sokáig zsongott fülünk
ben s ügyes tánca, mimikái nagy hatást kel
tettek. Ki is hívták a lámpák elé, ahol a 
szászvárost lányokról, agglegényekről, Bicsérdt 
mesterről és — de ezt nem is viszi el szá
razon — a Szászváros és Vidéke és ennek 
szerkesztőjéről énekelt aktuális strófákat. A 
közönség tomboló tapssal honorálta az egyes 
számokat, melynek mindenik strófája jóizü, 
szívből jövő nevetést keltett.

Ezután az aranyifjuság táncra perdült, a 
melynek az vetett véget, hogy a zenészek a 
szünet alatt kinrekedtek a fehér asztalok mel
lett ülő publikumnál.

És most — bár szokatlan egy kissé — 

leszámolunk. A szászvárosi leányok, aggle
gények, Bicsérdy mester intézzék el ügyüket 
a bájos liuskával úgy, ahogyan akarják. Azon
ban a „Schusterbub“-nak öltözött szép és 
bájos Uuska, mint fentebb is emlitettük, nem 
viheti el „szárazon“ a Szászváros és Vidé-1 
kén és ennek szerkesztő bácsiján ejtett (ne 
tessék szó szerint venni) csipkedéseket. Egy- 
gyel nem vagyunk tisztában: azért „csipke
dett“, hogy meg is „dicsérhessen“, vagy pe
dig azért legyezgette jó oldalainkat, hogy tü-! 
szúrásokban részesíthessen. Bármiként is áll 
a dolog, úgy lakói érte, hogy még 1000 he-

tüs korában sem felejti el. (Pontos értesülé
seink szerint most 900 hetüs. íme:

(Ad nótám: Nagyságos és 
tekintetes szolgabiró ur...) 

A „Szászváros és Vidéke“ veszedelmes lap, 
Ha megbántják, megböszitik, rúg, kapál, harap. 
Szép Ilus erről mit sem tud, 
A színpadon mint „suszterpub“. 
„Világlapunkéról kuplézik,

hej kegyetlenül 1

Mentül nagyobb a „derültség“ szerkesztőnk 
[dul-ful, 

Ordítozna, lármát csapna hej, de meglapul, 
Mert az Ilus rámosolyog
Bátorsága elsompolyog 
S szerkesztő bácsi is nevet

rendületlenül.

De hogy mégis bosszút álljunk, adta „suszter- 
[pub“ 

Ha még egyszer „inas“ lennél, rád járna a rúd. 
Nem véd meg akkor az Ilus 
„Szerkesztő bácsi“-tól elfuss

rendületlenül.

Ha úgy tudsz Te főzni, varrni, mint kupléz- 
[gatni 

Miklós szobrát, megmutatnám, hová kell dobni 
S ha majd ezerhetüs leszel 
Nászutra mész a férjeddel
Velencébe gondolázni 

rendületlenül.

Ezt a bosszút és megtorlást azért akarom 
Engem kifigurázni ne legyen alkalom. 
Hogy megesett, büntetésül 
Ilus ha lakodalmat ül
„Szerkesztő bácsi“ is ott lesz 

rendületlenül.
Úgy legyen 1

San-Toy.

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 
kapcsolódni óhajt, annak 
ságra: egy napi- és egy 

eseményeibe bele- 
szüksége van új
helyi lapra. Ezek

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.

Azonkívül 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, tanit és szórakoztat. Irodalmi és közgaz
dasági rovatain kivül az üzletvilágot érdeklő 
hirdetési rovatával is sok-sok ember érdekét 
szolgálja.

Egyesületek, erkölcsi testületek mozgalmait 
(mulatság, gyűlés, müsoros-estély, jótékony
sági előadás stb.) díjtalanul és készséggel 
közli s igy azokat sok körlevél és plakát 
költségtől kíméli 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 Vidéke“-re 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: 

1 évre 120 leu
Egy félévre 60 „
Egy negyedévre 30 „

NAPI HÍREK.
— A dévai ipartestület uj titkára. Az 

ipartestület választmánya f. hó 19-én meg
tartott ülésén a megüresedett titkári állásra 
ideiglenes minőségben Igna György volt dé
vai munkásbiztositó pénztári tisztviselőt vá
lasztotta meg. Az uj titkár már el is foglalta 
hivatalát.

— Nyugdíjazás. Déva város tanácsa leg
utóbb tartott ülésén Gardó József városi kéz
besítőt, 25 évi szolgálat után, február hó 1 
évi 4560 leu nyugdíj és 800 leu lakbérillet
ménnyel nyugdíjazta. Helyébe kézbesítőnek 
Furka József városi szolgát nevezték ki.

— Vallásos-estély. A ref. egyház f. évi 
február hó 1-én este 6 órakor rendezi 4-ik 
vallásos-estélyét a ref. Kún-kollégium dísz
termében a következő műsorral:

1. Közének.
2. Arany János: Ráchel siralma. Szavalja 

Kovács Györgyné.
3. Részlet Händel: Rinaldó c. operájából. 

Énekli Barcsay Margit, orgonán kiséri Nagy 
Ödön.

4. Felolvas dr. Konsza Samu.
5. Dancla: Resignation. Hegedűn játsza Vig 

Imre, orgonán kiséri Nagy Ödön.
6. Váradi Antal: Az utolsó sor. Szavalja 

Hemmen Andrásné.
7. Közének.
Az érdeklődőket szívesen látja a rendezőség.

— A helybeli államrendőrség ez utón 
is közhirré teszi, hogy az uj fegyvertartási 
törvény értelmében azok, akiknek fegyverük 
van — tekintet nélkül arra, hogy van vagy 
nincs fegyvertartási engedélyük — 1925. már
cius 21-ig Írásban a rendőrségnél jelentsék 
be, jelezve, hogy hány és milyen fegyver van 
birtokukban. Akik ezt elmulasztják, még ha 
fegyvertartási engedélyük is van, szigorú bün
tetésben részesülnek.

— Műsoros estély. Február hó 14-én 
a dévai katholikus egyház a színházban mű
soros előadást rendez. Előadás után tánc a 
„Fehér-Kereszt“-ben.

— Inspekciót e héten (1925. febr. 2-án 
reggel 6 órától február 9-én reggel 6 óráig 
a Vlad-féle gyógyszertár tart. Éjjeli harang 

működik.

Margel Vilmos és látszerész-* 
Szászváros, a „CENTRAL“ szálloda mellett.

Optikai cikkek nagy választékban 
kaphatók. Tört aranyért legmaga
sabb napi árat fizetek. 99 11-12
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— Városunk költségvetése, amelyet jó
váhagyás végett az illetékes minisztériumhoz 
küldtek fel, még mindig nem érkezett vissza. 
A polgármesteri hivatalben érdeklődtünk a 
költségvetés sorsa iránt s ott azt a feleletet 
kaptuk, hogy az illetékes minisztérium szá
mos tételhez külön indokoló jelentést kért 
be s valószinü, hogy ezek elbírálására sok 
idő lévén szükséges, még késni fog a jó
váhagyás.

— Fűrésztelep létesül Déván. A vasúti 
állomás mellett levő és a város tulajdonát 
képző telket a város 10 évre Guia Petrunak 
adta bérbe évi 15.000 leu bérért azzal, hogy 
nevezett ott még a tavasz folyamán fűrész
telepet fog létesíteni, a területet pedig körös
körül deszkapalánkkal bekeríti. A fűrésztelep 
létesitése Déva város ipari életének jelenté
keny fellendülését jelenti.

— Társas-vacsora. Dr. Vlád Aurél volt 
pénzügyminisztert barátai, ismerősei, párthí
vei m. hó 25-én születésének 50-ik évfordu
lója alkalmából meleg óvációban részesitették. 
E napon nemcsak a helybeli, hanem a kör
nyék lakossága is tisztelgett a volt minisz
ternél, a nemzeti párt vezérénél s este a Cen- 
trálban népes társas-vacsora volt, amelyen 
számos pohárköszöntő hangzott el az ünne
pelt tiszteletére.

— Véget ért a brádi bányász-sztrájk. 
Hosszas tárgyalás után a bányaigazgatóság 
és a munkások között megegyezés jött létre. 
Az uj kollektivszerződés megkötésénél a mun
kaügyi miniszter vezérigazgatója és Popescu 
aradi központi munkaügyi inspektor vettek 
részt, akik Brádra való megérkezéskor intéz
kedtek, hogy a letartóztatott munkásokat azon
nal helyezzék szabadlábra. A munkások meg 
vannak elégedve az uj bérfizetésekkel és azon
nal felvették a munkát.

— A városi villamosmü alkalmazottjai 
fizetésemelést kérnek, ami — tekintettel fize
tésük csekélységére és a folyton emelkedő 
drágulásra — indokolt. A kérés teljesítésével 
a villamos áram dija 30—35 százalékkal 
emelkedni fog. Ha igy haladunk, az éjfélkor 
sötétbe boritó isteni villanyvilágitás dija a 
Himalájánál, a Csimborásszónál is magasabb 
lesz.

— A dévai ref. egyházközség évi ren
des közgyűlését a lelkészi jelentés, egyházi 
illeték kirovása, presbiterek választása és 
számadás ellátása tárgyában a papi hivatal 
helyiségében február 1-én, vasárnap d. u. 5 
órakor tartja meg.

— A helybeli Ipartestület műsoros tánc
estélyt rendez. M. hó 28-án a helybeli ipar
testület választmánya elhatározta, hogy feb
ruár hó 21-én az elaggott, munkaképtelen 
iparosok felsegélyezésére műsoros táncestélyt 
rendez, amelynek programmját egy kiküldött 
bizottság most állapítja meg. A műsorban 
román, magyar és német számok lesznek s 
igy a mulatság nagy érdeklődésre tarthat 
igényt annyival is inkább, mert a helybeli 
román, magyar és német dalárdák is közre
működésre vannak felkérve. Bővebbet jövő 
számunkban.

— Hirdetmény. Az 1925. évi február 
havi fényüzési és 1%-os forgalmi adók a 
következő sorrendben fizetendők be a szász
városi rom. kir. adóhivatalba : 1925. február 
4-én azok, kiknek családi nevük A. B. C. D. 
betűvel kezdődik, 5-én E. F. G. H., 6-án I. 
K. L. M., 7-én N. 0. P. R., 9-én S. T., 10-én 
U. V. Z., 11-én a részvény társaságok. Az 
alkalmazottak utáni 4°/o-os adó február hó 
10-ig fizetendő be. Rom. kir. adóhivatal.

ERZSÉBET MOZI
a „TR ANSSYLVANI A“-ban.

Ma vasárnap, febr. hó í-én 
délután és este 822 órakor

Óriási művészeti és irodalmi esemény, 

Mikszáth Halmán aranytollu Elbeszélő regénye, 

Egy fiúnak a fele
5 felvonásban. Továbbá:

Dr. G9UDE9MUS.
Thea de Harbou Írónő „Se ablak, se 
ajtó“ c. híres regénye nyomán készült 
gyönyörű művészi kiállítású impressio- 

nista film 6 felvonásban.
Mai szereplőlnh: Muzsnay Bella, Mattyasouszhy 
Ilona, Hiirthy Teréz, Lukács Pál, Vendrey Ferenc, 
Újvári L, Fritz Fehér, [ad Götz ás a Barry ikrek.

Vigyázz! fl filmművészet gyöngyeI Vigyázz! 
Hétfőn, gyertyaszentelő ünnepén, 

néhai boldogult Éva May és a közked
velt Harry Liedtke főszereplésével, va
lamint Putty Lya parádés alakításával 
Strauss mester világhírű klasszikus operettje a

EŐREGÉR
(Die Fledermaus) a legélvezete
sebb film, okvetlen megnézze! Ezenkívül:

RASMUSSEN
északi sarki expediciója.

Szebbnél-szebb természeti felvételek. A 
sarki állatvilág érdekességei. Kizárólag 
eredeti felvételek. A legnagyobb tu
dományos érték. Az egész anyag úgy 
feldolgozva, hogy mindenkit egyfor

mán lebilincsel.

— A kolozsvári tábla a fizetésképte
lenségek elszaporodása ellen. A kolozs
vári főügyészség a fizetésképtelenségek és az 
ezekkel kapcsolatos esetleges büntetendő cse
lekmények ügyében egységes eljárásra uta
sította az ügyészségeket. Ez az instrukcó azon
ban nem köti a vezető ügyészek kezét, akik 
minden ügyet külön-külön vizsgálnak meg. 
A főügyészség úgy instruálta az ügyészsége
ket, hogy a piacok védelmében bűnügyekben 
szigorral járjanak el és ne alkalmazzák azo
kat a könnyitéseket, amelyek a fizetésképte
lenségek elszaporodását lehetővé teszik. Az 
ügyészségek szigorúan a kereskedelmi tör
vény keretei között kötelesek mozogni s csak 

az ezen rendelkezések ellen vétőkkel szem
ben indítják meg a bűnvádi eljárást.

— Szimfonikus hangverseny. F. év feb
ruár 15-én helyben, a „Centrál“ szálloda nagy
termében Horceag Savéi karmester vezetése 
alatt a katonazenekar és polgári műkedvelő 
zenészek tagjai — hölgyek, urak — szim
fonikus hangversenyt rendeznek. Műsor: I. 
Offenbach: Nyitány az Orfeusból. II. Schubert 
F.: Szimfónia H-moll. III. Puccini. A hang
verseny után tánc lesz. Az eseményszámba 
menő hangverseny nagy érdeklődésre tarthat 
számot.

— Helyreigazitás. Vettük az alábbi so
rokat: A január hó 25-iki „Szászváros és 
Vidéke“ reám nézve eléggé hizelgően do- 
bálódzik nevemmel. Az igazság érdekében 
és a nyilvánosság részére kérem azonban 
a közleményt a következőkép rectificálni: 1. 
Eddig is és ezentúl is inspekciót nem a „Fa
ragó, hanem a „Graffius“-féle gyógyszertár 
tartott és fog tartani. 2. A közgazdasági ro
vatban engem a Graffius-féle gyógyszertár 
tulajdonosánanak tesz meg. Ez is téves, mert 
a Graffius-féle gyógyszertár tulajdonosai né
hai Graffius József gyógyszerész gyermekei, 
az örökösök, én pedig a gyógytárnak a köz
egészségügyi minisztérium által aprobált gond
noka és mindenben felelős vezetője vagyok. 
A fentiek szives megállapítását kérem. Szász
város, 1925. január hó 25-én. Faragó Endre 
gyógyszerész.

— Értesítés. A helybeli Leányklubb f. év 
február hó 14-ikén rendezi táncestélyét a 
„Magyar Kaszinó“ nagytermében.

— A fertályfákat az igénylőknek a jövő 
héten kiadják, mivel a munkálatokat befejez
ték s még csak az igénylők névsorát kell re
vízió alá venni. Egy öl ára 200 leu lesz.

— Uj méhészeti szaklap. Vojna Miklós 
vajdeji igazgató-tanító „Stuperitul“ (Méhészet) 
cim alatt egy méhészeti szaklapot inditott 
meg. A felelős szerkesztője ő s Gyulafehér
várt nyomják. Bővebbet nála.

— A gyári védjegyek kicserélése. Alant 
irt kereskedelmi és iparkamara tudomására 
hozza az érdekelteknek, hogy a gyári védje
gyek kicserélésére 1924. október 1-ig adott 
haiáridő a Miniszter 89153. számú rendele
tével 1925. április 1-ig meghosszabbittatott. 
A Dévai Kereskedelmi és Iparkamara.

— 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 kivánt 
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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— Rendszeres Zeppelin-összeköttetés 
Chicago—Newycrk—London és Hamburg 
között. A londoni Star híradása szerint Ec
kener dr., az Amerikába vitt Zeppelin léghajó 
hires vezetője egy rendszeres légi összeköt
tetés megvalósításáról tárgyal Hamburg—Lon
don Chicago és Newyork között. A tárgya
lások az angol lap szerint már igen előreha
ladott stádiumban vannak.

KÖZGAZDASÁG.
— Közgyűlés. A dévai „Közgazdasági 

Bank Rt.“ 1925. évi február hó 8-án d. e. 
11 órakor Déván, az intézet helyiségében 
(Str. Regina Maria 9.), vagy ha akkor a rész
vényesek határozatképes számban meg nem 
jelennének, az alapszabályok 21. §-a szerint 
folyó évi február hó 15-én tartja meg XVII. 
évi rendes közgyűlését. Tárgysorozat: 1 El
nöki megnyitó. 2. Jegyző és két közgyű
lési jegyzőkönyvet hitelesitő részvényes kije
lölése. 3. Igazgatóság és felügyelőbizott
ság jelentéseinek tárgyalása. 4. A szám
adások megviszgálása, mérleg megállapítása, 
a nyereség felosztása, felmentvény megadása. ; 
5. Az alapszabályok módosítása. 6. Felhatal
mazás adása az igazgatóság részére, hogy az 
alaptőkefelemeléssel és aiapszabálymódositás- 
sal kapcsolatban a cégbíróság által kivánt 
esetleges kiegészítéseket a saját hatáskörében 
intézhessen el. 7. indítványok. Az alapszabá
lyok 15. § nak értelmében szavazati joggal 
biró t. részvényesek és alapszabályszerü kép
viselőik felhivatnak, hogy részvényeiket a le 
nem járt szelvényekkel együtt, a képviselők 
ezen kivül meghatalmazásaikat 1925. évi feb-1 
ruár 7-ig az intézeti pénztárnál elismervény 
ellenében letéteményezni szíveskedjenek. A 
felügyelőbizottság által megvizsgált évi zár
számadások 8 nappal a közgyűlés előtt az 
intézet helyiségében megtekinthetők.

Az 500000 leu alaptőkével biró intézetnek 
151000 leu tart, tőkéje, 3,436942 leu betétje 
van. Az 1924. évi tiszta nyeresége 150398 
leu. Az intézet vezérigazgatója dr. László Lá
zár. A megye közgazdasági életének ez a jó- 
hirnevü intézet szintén egyik fontos tényezője.

— Gőzfürdő hölgyeknek február hó 
5-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.

¡fa-

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

D0RNER & LEWITZKY.
Egy jó házból való fiú tanulónak fölvétetik. 128 5-13

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

■ - rcsakis a megyében megjelenő újságokból 
olvashatja.

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

„Szászváros és VidékeM
Előfizetési ára: egész évre 120, félévre 60, 
negyed évre 30 leu. Hirdetései olcsók!

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 3-3

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Névtelen levelekre nem válaszolunk, kéziratokat 

vissza nem adunk.
jV. B. A küldeményt köszönjük, fel fogjuk hasz

nálni. Üdv t
Dr. A. B. Esztergom. Ígéretünkhöz hűen be

kopogtatunk. Végtelenül sajnáljuk, hogy ittlétekor 
csak az utolsó percekben találkozhattunk.

K. S. Vajdahunyad. Ha Szászvárosra jön, bi
zalmas jellegű ügy megtárgyalására keressen fel.

Kiváncsi. Lehet, de nem feltétlenül biztos a si
ker. A tavasz beálltával lehet szó róla. Az adóhi
vatal megmondja.

Irénke. Papírkosárba tettük. A kollégium könyv
tárából megszerezheti. Pá!

F. Gy. Petrozsény. Megkíséreljük. Az ottani 
ügynökség utján kell kérni az igazgatóságot

L. A. Kérését ez időszerint nem teljesíthetjük. A 
kivánt könyvet beszerezzük.

Munkatárs. Husvét vagy pünkösd másodnapjára 
to]tuk ki a terminust. A hivatásos színészek rövid 
idő alatt „betanulják“. Bővebbet személyesen.

[ Eladok s meszet, faszenet és 
száraz aprított tűzifát

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

[ Kohn Mór, Szászváros.
I 95 Telefon sz. 32. 12—15
| Megrendelések STERN MANÓ vásártéri

> tüszerüzletében is elfogadtatnak.

LÖWY SÁNDOR

Hirdetmény.
Nagyérdemű vevőimet van szerencsém értesíteni, hogy 

úri szabóságomban elsőrendű szabászom vezetése és 

válogatott jó munkásaim által felelősség mellett készítek:

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 5—

Löwy Sándor Versenyárttháza petrozsíny.

njv. ^.A-n -n a SzAszvAros! Könyvnyomda Részvénytársaság oyorssaitöián 1925


