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A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőséghez 
a pénzkllldemények és hirdetések a kiadóhivatalhoz küldendők 

Kéziratok nem adatnak vissza.
Hirdetések árszabály szerint, többszöri hirdetésnél árkedvezmény
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--------- Megjelenik minden vasárnap. ---------

A dévai ipar- és kereskedelmi kamara 
közgyűlése.

A dévai ipar és kereskedelmi kamara köz
ponti bizottsága f. hó 1-én, vasárnap d. e. 
10 órai kezdettel tartotta meg rendes ülését 
Vulcu János elnök elnöklete alatt. Jelen vol
tak : Lányi Béla, Kálmán Lajos, Marian, 
Onitziu Aurél és Gál Nándor tagok.

A központi bizottság tárgyalás alá vette az 
elnökség által megállapított közgyűlési tárgy
sorozatot s azt el is fogadta. Az Onitziu 
Aurél s az elnökség között támadt differen
ciában, illetve vélemény összekülönbözésnél 
pedig a bizottság az elnökségnek adott iga
zat hosszas és megfontoló tárgyalás után. 
Onitziu Aurél ugyanis kétségbevonta az el
nökség jogát arra nézve, hogy Fiiimon Aurél 
titkárt a főtitkári teendők ellátásával is meg
bízhatja. Az elnökség ebből presztízskérdést 
csinált s ezért a közgyűlés elé terjeszti, hogy 
az döntsön ebben a kényes ügyben. A köz
gyűlés többi programmpontjait a központi 
bizottság nem is vette tárgyalás alá, azt egé
szen a közgyűlésnek engedve át. A központi 
bizottsági ülés igy is háromnegyed tizenkét 
órakor ért véget.

A kamara közgyűlése ezután fél 1 órakor 
vette kezdetét Vulcu elnök elnöklete alatt. Dr. 
Dublesiu György prefektus, miniszteri biztos 
szintén résztvett a közgyűlésen, amelyen 45 
választmányi tag volt jelen a megyéből és 
Alsófehérvármegyéből.

A tárgysorozat első pontja volt az elnök
ség, illetve Vulcu elnök és Onitziu Aurél kö-
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Ujváry Imre halálára.

(Folytatás.)
„Egymás után elenyészünk . . .“ 
(A kath. Dalegylet gyászdalából.)

Az ember nagyságát a törekvések nagysá
gán mérjük, mint ahogy a viznyomás erejére 
a magasra ugró vizsugárból következtetünk. 
A törekvésekhez méltó okok kellenek, melyek 
lendületet kölcsönöznek a nehézségekben s 
derűt a félreértésekben.

Törekvő, soha le nem mondó szellemed 
hangolta szivedet az önművelődés iránt föl
felé s az emberszeretet iránt lefelé. Akarat
erőd megteremtette a lethargikus világban az 
áldozatos közszellemet, melynek langyfuvalmán 
a közügy érdekében odaadással fáradozó s a 
kényelemről lemondani tudó áldozatos lelkek 
éledtek fel s nőtték ki magukat az összetar
tás hőseivé. Gazdag, tetterős, kultúráért lel
kesedni tudó szellem nyilvánult meg az „Él
jenek a tűzoltók“ és más tanulságos színda
raboknál, hol egymással az életben hadilábon 
álló személyek szerepeltek együtt. Gyönyörű 
jellemvonás 1 A haragról és ellentétről le tud
tak mondani mindig, midőn a kultúra szol
gálatában reprezentálni kellett a katolicizmust 
és magyarságot! Sőt mi több (s mondhatni 
emberfeletti áldozatos önmegtagadás) a pró- 

zötti véleménykülömbség elintézése. Vulcu el
nök ismerteti az ügyet s bejelenti a közgyű
lésnek, hogy a központi bizottság hosszas 
és megfontoló tanácskozás után az elnökség 
pártjára állt. Ezért a következő kérdést ter
jeszti a közgyűlés elé: Onitziu Aurél választ
mányi tag vagy lemond ezen tisztéről 15 na
pon belül, vagy ha nem, úgy Onitziu titkárt, 
aki Onitziu Aurél testvéröccse, a közgyűlés 
bocsássa el.

Onitziu Aurél a saját igazolására szót kér: 
Felolvassa, hogy 1924. december 9-én, ami
kor az elnökség Fiiimon titkárt megbizta a 
főtitkári teendők elvégzésével, az elnökségnek 
ezt a jogát akkor kétségbe vonta s ezt pri
vát utón közölte is Vulcu elnökkel, aki ter
mészetesen nem fogadta el az álláspontját, 
sőt szó-szó után következve olyan kijelentést 
is tett, hogy Onitziu Aurél mit akar az ő 
autonómiájával. E közgyűlésen kiyüli dolog 
annyira kiélesedett, hogy öt Vulcu elnök le
mondásra szólította fel. Kérdi most a köz
gyűlést, hogy miért kellene neki lemondani, 
amikor őt a kereskedők bizalma állította erre 
a helyre amelyet, mivel mindig tiszta lel
kiismeretű volt, hiven be is kiván tölteni. 
Kéri a közgyűlést, hogy nyújtson segítséget 
neki ahoz, hogy valamilyen formában elégté
telt kapjon.

Ezután szenvedélyes vita fejlődött ki, mely
nek során pro és contro többen szólaltak fel. 
Fucs Nándor kérte az elnökséget, adjon 
neki csak 10 percnyi időt, hogy Onitziuvai 
a békesség kedvéért tárgyaljon. Az elnökség 
azonban Erdély egyik legöregebb kereskedő
jének kérését egyszerűen megtagadta.

bákon egymást oktatták — szeretettel. Az 
I.O. V. internacionális kulturestélyen pedig sze
retve tisztelt elnöknőnk frappáns képekkel 
szimbolizálta, hogy a kath. Dalegylet tagjainak 
keblét a lélekmüvelés nemes öntudata duz
zasztja s a kandaló világa elnöknőnknek kul
túráért s az összetartásért izzó nemes lelkű
letét tükrözte vissza! (Bocsánat! Nem célom 
az elnöknő szerénységét sérteni — azt meg
tették mások.)

A dal melódiájának s a kultúra légkörében 
a tagok közélete pacsirta-dal volt, mely ta
vaszt hirdetett s virágzó életnek volt hírnöke.

Ámde a cserebogarak neki estek s lerágták 

a viruló lombokat s felfalták a szinpompás 
virágokat, mintha bizony nagy szolgálatot 
tettek volna vele e nehéz időkben a magyar
ságnak, kultúrának és vallásnak. Hajóztunk 
a mélységek felett, dacoltunk a viharokkal, 
de hajónkba váratlanul az alatomosság ak
nája ütközött s elnémult a dal.

Szendergő elnökünk I Megértetted a nagy 
idők kiáltó szózatát. Lelkes gárda követte 
eszményedet éveken át s ha a nyelvöltöge- 
tések miatt szét is szóródott nyájad, kedves 
emléked élni fog s győzelmes lobogódat a 
rádobált sártól megtisztitva, kegyelettel hajt
juk sirhantod fölé. Nyugodj csendesen!

P. Máthé Öaséb, 
a „Róm. Kath. Dalegylet“ 

, alapitója s volt karmestere.

Szavazás előtt Muca Vazul Írásbeli kérést 
terjeszt az elnök elé, amelyben 11 választ
mányi tag titkos szavazás megejtését kéri az 
alapszabályok 8-ik paragrafusa alapján. Az 
elnök azonban ezt visszautasitja és nyilt sza
vazást rendel el. Rhémann Zsigmond kije
lenti, hogy uem tartja jogosultnak az elnök
séget ilyen kétélű kérdés felvetésére s ezért 
tartózkodni fog a szavazástól. A nyilt szava
zás során 25 tag az elnökség mellett, 1 tag 
ellene szavazott, 15 nem szavazott és többen 
időközben eltávoztak. Az elégedetlenek kö
zött volt Roska Angyal gyulafehérvári építész 
is, aki szavazás után, mondván, hogy e tör
vénytelenségek után nincs mit keresnie, el
hagyta a közgyűlést.

Ezen ügy letárgyalása után, amely a köz
gyűlés idejének majdnem felét vette igénybe, 
megcsappant érdeklődés mellett Fiiimon titkár 
felolvasta az elnökség jelentést, Onitziu tit
kár pedig az ügyforgalmi jelentést. Herbay 
Jenő irodaigazgató a miniszter által a költ
ségvetésben eszközölt változásokat jelentette, 
melyet a közgyűlés tudomásul vett. A költ
ségvetés mindössze annyi változást szenve
dett, hogy a kolozsvári kereskedelmi kamara 
céljaira előirányzott 50000 leu a bukaresti 
kereskedelmi kamara céljaira lesz fordítva s 
az 1925. év előre nem láthatónak előirányzott 
összegéből 50000 leu szintén a bukaresti ke
reskedelmi iskolának.

Az elnök bejelenti Macrea Miklós kamarai 
tag elhunytát. A közgyűlés felállással nyilvá
nította tiszteletét a kiváló tag elhunyta alkal
mából. Macrea helyébe Cristea Miklós vhu- 
nyadi kereskedőt választották meg.

Fiiimon titkár a házaló kereskedelemről 
tartott felolvasást, ismertetve az ez ügyben 
eddig hozott rendeleteket és törvényeket. Ki
tért a tótok kedvezményeire s a minden el
lenőrzés nélkül kiadott iparengedélyekre. Kérte 
a kamarát, hogy egy általános törvény java
solása céljából keresse meg a kamara az or
szág összes kamaráit ebben az ügyben, hogy 
közös vélemény alapján uj és jó törvénnyel 
rendeztessék a házalókereskedelem.

Onitziu titkár az irodaigazgató részére meg
állapítandó fizetésemelést (havi 1000 leu eme
lés) terjeszti elő, amit a közgyűlés megsza
vaz. Egyúttal kimondja azt is, hogy a ka
mara tisztviselőinek adóilletményeit a kamara 
fogja fizetni.

Fiiimon titkár Vizakna kérését terjeszti elő 
a 4-ik vásár megtartása iránt. Javaslatára a 
kamara a 4-ik vásárt nem engedélyezi. Ben- 
csik Zsigmond tag kéri a kamarát, hogy ma
gyarul is fel lehessen szólalni, illetve hogy a 
tárgyalás két nyelven folyjon. Az elnökség 
erre közli, hogy eddig is bármely nyelven fel 
lehetett szólalni s igy ezután is, két nyelven 
azonban senki sem kell, hogy beszéljen, mi
vel az esetleg nem értőnek készséggel meg
magyarázzák. Bencsik a választ tudomásul 
vette.

A dévai román iparos egylet helyiség iránti 
kérdésben a kamara azt a határozatot hozta,
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hogy mihelyt a mértékhitelesítő hivatal más 
helyiséget kap, az egylet azonnal bekötöz
hetik helyére.

Ezután a közgyűlés a kamara levelező tag
jait választotta meg, kiknek névsora a követ
kező : Valér Ambrus bányaigazgató Brád, 
Olimpiu Ambrus bányaigazgató Stanija, Pom- 
peiu mérnök Petrozsény, Winklehner bánya
igazgató Petrozsény, Frey bányaigazgató Lu- 
pény, Kiéin bányaigazgató Vulkán, Szokol 
bányaigazgató Petrozsény, Balinka C. F. R. 
felügyelő Piski, Dragomir tanár Déva, Mah
ler főtanácsos Déva, Onciu vasgyárigazgató 
V.-hunyad, láncú bányafelügyelö Petrozsény, 
Dr. Maniu vármegyei főjegyző Déva, Kovács 
munkásbiztositó pénztári tisztviselő Déva, Viski 
bányamérnök Petrozsény, Dr. Issekutz ügy
véd Déva, Hirschenhauser kereskedő V.-hu
nyad, László bankigazgató Gyulafehérvár, Am
brus kereskedő Nagyenyed, Dr. Grossmann 
ügyvéd Déva, Radu kereskedő Abrudbánya, 
Solvay bányaigazgató Marosujvár, Rácz ve
gyészmérnök Zalatna, Sveiger bányafelügyelő 
Zalatna, Osvada bányaigazgató Kolozsvár.

Guia Péternek a főtitkári állás betöltésére 
vonatkozó kérdésre az elnökség közli, hogy 
az uj törvény életbelépte előtt ezt nem tartja 
alkalmasnak. Különben is erről a tárgyról a 
jövő közgyűlés fog dönteni.

Az elnökség még bejelenti, hogy a kamara 
megkeresésre tagja lett a nemzetközi iparka
marának s a király védnöksége alatt álló Ro
mán Földrajzi Társaságnak. A közgyűlés d. 
u. 5 óra körül ért véget.

A helybeli rom. katholikus szomszédság 
közgyűlése.

A fentirt szomszédság f. hó 9-én tartotta 
évi rendes közgyűlését a helybeli róm. kath. 
isola helyiségében. A szép számban megje
lent tagok a mise után az iskola termeibe 
vonult, ahol a közgzülés a szokásos meder
ben folyt le. Ferenczy János első dékán évi 
jelentése és a számadások letárgyalása után 
megejtetett a 3 évre szóló tisztujitás. A köz
gyűlés első dékánná Ferenczy János adófő
tisztet választotta meg. Másod-dékán Ájben 

Géza lett. A választmány tagjai a követke
zők lettek: Sebestyén Árpád, Molnár János, 
Beregszászy István, Csáky István, Faragó 
Endre gyógyszerész, Kolowrát Oszkár, Strunk 
Péter, Fellner János, Kovács Gyula, Brassai 
Brutus, Zaubek Staniszlau, Lupán János, Far
kas Emil, Neuwirth György, Nagy Ferenc, 
Trakker Árpád. Számvizsgálók: Táborszky 
Dávid, Riebel Albert.

A közgyűlés elhatározta, hogy az évi díja
sok 25 leu tagsági dijat fizetnek, mig a kí
sérő tagok évi 5 leüt tartoznak a szomszéd
ság pénztárába befizetni. Gyászkocsi haszná
lati dija nem tagoknak 150 leu, tagoknak 
ingyen. Ha a szomszédság nem tagok teme
tésére kivonul, 200 leu kivonulási dij fize
tendő.

Este — ősi szokás szerint — társasvacsora 
volt, amely ez évben a „Korona“ vendéglő
ben folyt le. A vacsorán a tagok szép szám
ban vettek részt. P. Szakáts Előd róm. kath. 
lelkész szép imája után, Ferenczy János első 
dékán, ifj. Szántó Károly lapszerkesztő, Fa
ragó Endre gyógyszerész, P. Szőcs Izidor 
róm. kath. lelkész s mások mondottak po
hárköszöntőt.

A vacsora a legvidámabb hangulatban folyt 
le, melyet nagyban fokozott az is, hogy 
Ferenczy János első dékán, és Riebel Albert 
választmányi tag családja úgy 10 óra tájban 
vendégként megjelent az estélyen. A megje
lent hölgyeket pohárköszöntőben üdvözölték.

Mulatságrendezők: Groh Adolf, Braun Mór, 
Szőnyi Dezső, Felcser Vilmos, Bordean János, 
Bot Vilmos, Éder Ferenc, Pusztai Béla.

Műsor: 1. Román szavalat: Braun D. 
2. Magyar kupiék: Izsák H. 3. Német kup
iék: Felcser V. 4. Vonósnégyes, bohózat I 
felv. Irta Szőke Szakái. Szereplők: Schwartz: 
Braun Móritz, Bella : Kardos Jolánka, Jolán : 
Moser Elza, Tini: Braun Zsófia, Salgó Gyula: 
Solymosy Gy., Salgó Géza : Felcser V., Margó: 
Bot Vilmos, Darnai: Szőnyi Dezső. Cselédek. 
Inasok. 5. Népdalok: Szőnyi Dezső. 6. Kup
iék: Szőnyi Dezső.

A zenét Zánka Károly és Pista Vilmos 
hirneves zenekarok szolgáltatják. Buffet. Pezs
gősátor. Konfetti. Szerpentin. Hideg és me
leg ételek reggelig. A meghivó kívánatra fel
mutatandó. A bálanyai tisztet özv. Mirovicz 
Ignácné vállalta. Pénztárosok: Stephani János 
és Táborszky Dávid. Jegyek a Branga-féle 
papirkereskedésben és este a pénztárnál kap
hatók.

A szászvárosi iparosok 
műsoros táncestélye.

Az idei farsang már vége felé jár s meg
állapíthatjuk, hogy bő termést hozott mulat
ságokban s különösen most az utolsó hetek
ben. Bizony, ha szegények vagyunk is, de 
vigan élünk. A vigadozások szinte mindent 
elfelejtetnek velünk. Mindent igen, de nem 
mindenkit. Ilyenkor gondolunk leginkább sze
gény, elhegyott, gyámoltalan embertársainkra 
s igy a legtöbb mulatság a jótékonyság je
gyében születik meg.

Ez az eszme hozta létre a szászvárosi ipar
testület műsoros táncestélyét is, melyet f. hó 
21-én fog megtartani városunk iparos társa
dalmának összessége. Már most mondhatjuk, 
hogy ilyen mindenképpen sikert Ígérő mu
latságot nem igen regisztrálhattunk az idei 
farsangban.

Örvendetes szimptoma, hogy ez estén váro
sunk minden társadalmi rétege sietve igyek
szik a siker érdekében mentői derekasabban 
kitenni magáért. Hogyne, hiszen nem kisebb 
dologról van szó, mint hogy egy anyagi alap 
létesitessék, melynek kamataiból az elaggott 
és támogatásra szorult iparostársaink és hoz
zátartozói segéiyezhetők legyenek.

Itt aztán sorompóba lép mindenki: A Ro
mán dalegylet, a „Liedertafel“, a ref. dalo
sok és a kath. műkedvelők. Mind ott lesznek 
egy-egy kitűnő, önálló produkcióval, hogy az 
anyagi és erkölcsi siker biztosítva legyen. 
Olyan lesz ez az est, mint egy vihar után 
lecsillapodott tengerszem sima tükre, mely 
tisztán mutatja képünket. Fokmérője lesz ez 
társadalmunk egymást megértésének, egyet
értő fele baráti szeretetének s ezért hisszük, 
hogy ott lesz mindenki s a tengerszem tükre 
nem fog torzképet mutatni.

Úgy legyen 1 (T. B.)*
A Centrálban f. hó 21-én megtartandó es

tély műsora a következő:
1. Álarcostánc. Lejti 9 fiatal hölgy. 2. Cso

konai Vitéz Mihály: A tihanyi echóhoz, énekli 
a vegyeskar. 3. N. Ocineea: Szivárványfény, 
énekli a vegyeskar. 4. Megjött a papa, víg
játék 1 felv. 5. N. Onea: A karcsú legény, 
énekli a vegyeskar. 6. T. Bredeanu: Fonáka, 
énekli a vegyeskar.

Kezdete este fél 9 órakor, helyárak: pá
holy 160 leu, karszék 45, I. hely 35, II. hely 
25, állóhely 15 leu.

Az ipartestület elöljárósága mint az estély 
rendezősége, ezúton is közli, hogy azok, akik 
tévedésből meghívót nem kaptak, de arra

A társasvacsora az éjféli órákig tartott, 
mikor is a tagok egy kellemesen eltöltött est 
szép emtékeivel kezdtek hazaszállingózni

San-Toy.

Vakmerő betöréses-lopás a
szász városi vasúti állomáson.

F. hó 8-án este fél tizenegy óra tájt egy 
eddig még ismeretlen egyén behatolt a vas
úti-állomás személyjegy pénztár-szobájába s 
ott a falba erősített bádog pénzszekrényt ki
vette, magával vitte s a vasúti állomástól 
100—150 lépésnyire feltörte s a bennelevő 
21000 leüt ellopta. A dologban az az érde
kes, hogy a tolvaj az állomás katonai őrsé
gének bakáival a betörés előtt beszélgetett, 
sőt amikor a bádog ládát a vállán cipelte, a 
vele szembe jövő katonának 2000 leüt Ígért, 
ha segit neki vinni a ládát. A katona előtt 
ez gyanús volt s rögtön jelentette a parancs
nok altisztnek, de amikor az őrség kivonult, 
a betörő üres kézzel, láda nélkül jött velük 
szembe. Amikor igazolásra szólitották fel, ki
ragadta magát a katonák kezeiből s elmene
kült. Az őrség lövéseket tett utána, de ugy- 
látszik, a golyók nem találtak. A betörő plüs 
kalapja azonban ott maradt. Valószinü, hogy 
társa volt, akinek átadta a ládát, amelyet 
nyomban fel is törtek. A ládát megtalálták 
a vasúti vonal piski felőli része mellett levő 
kertben. A rendőrség bevezette a nyomozást, 
de még eddig nincs eredmény.

A betöréssel kapcsolatban a helybeli rend
őrség a következők közlésére kért fel: febr. 
8 án este egy eddig ismeretlen 25—26 év 
körüli szőke, borotvált bajuszu, középtermetű, 
hosszúkás ábrázatu, hosszú fekete kabátos 
egyén vakmerő módon a helybeli vasúti ál
lomás pénztárába betört és onnan a 21 ezer 
leüt tartalmazó bádog szekrényt ellopta. A 
fenti leirást azzal egészítjük ki, hogy az el- 
hullajtot plüs kalap 56. számú és kávébarna 
szinti. Bárki, aki ez adatok alapján valamit 
tudna az illető betörőről, jelentse a helybeli 
rendőrségnél, ahol a kérdéses kalap is meg
tekinthető.

A szászvárosi szervezett pincérek 
jótékonycélu műsoros táncestélye

f. hó 19-én fog lezajlani. Mondanunk sem 
kell, hogy ez a mulatság az idei farsang 
egyik legérdekesebb estélye lesz, hiszen csak 
egy pillantást kell vetnünk az alább is ol
vasható meghívóra s rögtön megállapíthatjuk, 
hogy ez az estély sokat Ígérő lesz. Azok, akik 
tévedésből meghívót nem kaptak, de erre 
igényt tartanak, forduljanak a rendezőséghez, 

amely készséggel pótolja mulasztását.
A meghivó igy szól:
Meghívó. A szászvárosi szervezett pincérek 

tagozata, részben saját alapja, részben a hely
beli árvaház javára, folyó évi febr. hó 19-én, 
csütörtökön este fél 9 órakor, a „Centrál“- 
szálloda összes termeiben műsorral egybe
kötött zártkörű táncestélyt rendez, melyre t. 
címet és b. családját tisztelettel meghívja.

Védnökök: Aritonovich A. ezredes ur, Theiss 
alezredes ur, Roska őrnagy ur, Herlea Liviusz 
rendőrfőnök ur, Branga Nicu ur, Dr. Pop 
Viktor ur, Pop Flaviu ur, Berivoy László ur, 
Berivoy István ur, Bede Sándor ur, Stern 
Nándor ur, Seiler János ur. Cigányvajda: 
Berivoy József ur. Teremgazda és müsorren- 
dező: Ifj. Szántó Károly ur.

Táncrendezők: A szászvárosi tisztikar rész
vételével : Schultz Kálmán ur, Schultz Pál 
Endre ur, Bokody József ur, Seiden István ur.



1925. február 15. SzAszvAros és Vidéke 3

igényt tartanak, forduljanak hozzája. A mu
latság zártkörű, miért is a meghívó kívánatra 
előmutatandó. Felülfizetéseket a jótékony cél 
érdekében köszönettel fogad és hirlapilag 
nyugtáz a Rendezőség.

ERZSÉBET MOZI 
a „TRANSSYLVANIA“-ban. 

Ma vasárnap, febr. hó 15-én 
délután 452 és este 822 órakor 

klasszikus arany sorozatból

OtTlEiZiítíÓ
Schakespeare drámája 7 felvonásban. 

Főszereplők:
Lenkeffy Ica, Putty Lya, Emil Jannings, 
Werner Krauss. Ezenkívül:

Az idő pénz. 
Szenzációs vígjáték sláger 4 felv.-ban, 
elsőrangú szereplők, fényes kiállítás.

Figyelem! F. hó 22-ikén vasárnap 
nincs mozi-előadás. LBghÖZBlBbll márc. 1-Én 

Lucrecia [onMa 
Szenzációk szenzációja.

NAPI HÍREK.
— Lelkész-beiktatás. A helybeli evang. 

szász testvérek f. hó 10 és 11-én a szoká
sos ünnepségek keretében iktatták be újon
nan megválasztott papjukat, Piringer Ottót. 
10-én d. e. a vasúti állomáson fogadták az 
érkező uj papot, ahol az evang. egyház 
presbitériuma nevében Andrae József üdvö
zölte az uj lelkipásztort, mely után négyfo- 
gatu kocsin, díszes lovas bandérium kísére
tében vonult be uj otthonába a lelkész. Az 
ev. szász iskola előtt Schelker rektor tartott 
szép beszédet, a papi lakás előtt pedig dr. 
Antoni Ede üdvözölte az érkezőt. 11-én a 
„Transsylvánia* szálló nagytermében társas 
ebéd volt, melyen mintegy 320 vendég vett 
részt. Amint innen-onnan értesültünk, a ban
két impozáns módon folyt le s az ott elhang
zott szép pohárköszöntők nagy hatást értek 
el. A társas ebéden a helyi hatóságok, a ka
tonaság képviselői és az összes egyházak 
papjai — a gör. keleti és gör. katholikusokét 
kivéve — részt vettek. A helybeli lutheránus 
egyház az uj lelkészben egy minden tekin
tetben kiváló és nagytudásu férfiút kapott, 
akit e helyen mi is szívből üdvözlünk.

— Jókai-könyv. Dr. Nagy Sándor ref. 
Kun-kollégium igazgató Jókai* című könyve, 
melyet a nagy regényíró születésének száz
éves fordulójára irt, sajtó alatt van s febr. 
hó végére megjelenik. A könyv egy előkelő 
nagy nyomdában készül, szép kiállításban, 
képekkel illusztrálva, úgyhogy előreláthatólag 
nemcsak tartalmában, hanem külső formájá-i 
bán is egyik maradandó becsű emléke lesz 
a Jókai-évfordulónak. Dr. Nagy Sándor köny
vére nyomatékosan felhívjuk közönségünk 
figyelmét. Előfizethetni rá a szerzőnél. Elő
fizetési ára: 40 leu, bolti ára magasabb lesz.

— Elhunyt körjegyző. Asztalos György 
Guraszáda község körjegyzője 36 éves korá
ban f. hó 1-én vakbélgyulladásból keletkező 
hashártyagyulladásban elhalálozott. Halála ér
zékeny vesztessége Hunyadvármegye jegyzői 
karának, melynek egyik köztiszteletben álló 
érdemes tagja volt. Munkájával, szorgalmá
val és becsületességével nemcsak feljebbvalói
nak elismerését érdemelte ki, de körjegyző
sége lakosságának tiszteletét és bizalmát is, 
mely impozáns módon nyert megnyilatkozást 
temetése alkalmával, melyen nemcsak köz
ségének, de a környéknek is népe nagy tö
megben volt képviselve. A vármegye részé
ről jelen voltak a temetésen Candrea Valér 
subprefect, Dr. Maniu Aurél vármegyei fő
jegyző, Lupsa Párámon vármegyei jegyző, 
Piso Pompiliu és Bordus Cornel vármegyei 
számvevők. A jegyzői kar testütetileg képvi
seltette magát a temetésen. A simái Pastiu 
János zárni körjegyző tartott bncsubeszédet 
és megható szavakban vett búcsút az elhunyt
tól, méltatva érdemeit és munkásságát. Ha
lálát özvegye és három nevelősorban levő 
gyermeke gyászolja.

— Az 1 és 2 leus papírpénzek bevál
tásának határidejét a pénzügyminiszter ren
deleté értelmében f. év április 1-ig hosszab
bították meg.

— Inspekciót e héten (1925. febr. 16-án 
reggel 6 órától február 23 reggel 6 óráig) 
a Vlad-féle gyógyszertár tart. Éjjeli csengő 

működik.

— Dr. King — Szászvároson. A világ
hírű indiai orvos, dr. King, f. hő 15-én (va
sárnap) este 9 órai kezdettel érdekes előadást 
fog tartani a „Centrál“ nagytermében a faki- 
rizmusról, a médiumokról és a hipnotikus 
álomba merülésről. Előadása során érdekes 
kisérleteket fog bemutatni. Médiuma a híres 
Milly asszony, akivel csodálatos kisérleteket 
fog művelni, amelyek az indiai fakirok tudo
mányát fogják szemlélhetővé tenni. Dr. King- 
ről tekintélyes napilapok nagy elismeréssel 
Írtak s igy városunk közönségét csalódás nem 
érheti. Jegyek egész nap kaphatók a pénz
tárnál.

I Napló* irja, nagy sikereket arat. A jó társu
lat tagjainak nagy részét a szászvárosi kö
zönség is előnyösen ismeri. Ott van: Kozma 
Hugó, Csóka József, Felhő Ervin, Perényi 
Manci, Bera Rózsi. Az előadások látogatottak.

— A dévai munkás pénztár újonnan 
szervezett igazgató-tanácsába mint már meg
írtuk 12 tagot kell választani. Szászvárosról 
az ipartestület részéről Gredina Aurél és 
Kőnig Albert lettek kiküldve.

— Maszkabál. Húshagyó kedden este a 
„Transsylvánia* szinházi termében „maszka
bál* lesz, amelyre ez alkalommal is felhivjuk 
a közönség figyelmét. A csoportokban részt 
venni akaró maszkák előre jelentsék be eb
beli szándékukat a rendezőségnek, hogy a 
csoportosítást idejében elvégezzék.

—- Cotillion ,bál a vármegyei nagyte
remben. A Déván állomásozó 4-ig granicser 
ezred tisztikara N. Dimitriu ezredes és neje 
védnöksége alatt a vármegyeház dísztermé
ben f. hó 28-án tombolával egybekötött cotil- 
lion-bált rendez. Az előkészületek már nagy
ban folynak.

— Gőzfürdő hölgyeknek február hó 
19-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. Prima 
masseur és tyukszemvágó.

— Bicsérdy „Mester“ Brassóban. A 
közelmúlt napokban Brassóban hirdetett elő
adást Bicsérdy, a ref. egyház tanácstermébe. 
A kitűzött nap el is érkezett, de a közönség 
érdeklődése akkora volt, hogy jóval nagyobb 
helység is szűk lett volna az ajtókon kivül 
ácsorgó tömeg befogadására. Hirtelenjében 
nem tudva más, elég tágas helyről gondos
kodni, az előadást február 14-re halasztották. 
Brassó után Arad várja lázas érdeklődéssel 
a Mestert, ahol máris százakra megy a kö
vetői száma. Most tudjuk meg, hogy a ta
valy hirhedtté vált aradi Csutina, aki a befa
gyott Marosban rendezett nyilvánosság előtt 
fürdéseket és a havon napfürdőzött, már ak
kor bicsérdysta volt, s ezen életmódjának 
köszönhette hihetetlen szivósságát. Városunk
ban is nő a Bicsérdy tanitványok száma s 
pláné az egyszerű vegetáriusok ugyancsak 
szaporodnak, s mivel a kezdőknél a hus-evés 
elhagyása megy nehezen, a vegetáriusokra 
valló igazi „fürge* (ezt jelenti a vegetus szó) 
észjárással gondoskodtak kiváló, a húst egé- 
helyetesitő tápszerről. A „Mesternek* tanít
ványai sorából már t. i. egy sajtgyáros is 
került, aki súlyos betegségétől szabadult meg 
a reform táplálkozás folytán és aki annak 
idején Svájcban 8 évig tanulta és készitette 
az ementháli sajtot. Svájci állampolgárságát 
megtartva Erdélyben telepedett le, s most a 
vegetáriánusokat látja el finom és olcsó emen- 
lháli sajttal.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
Névtelen levelekre nem válaszolunk, kéziratokat 

vissza nem adunk.
M. J. Déva. ? ? ? !
Vékony Náci. Mély hallgatása okait csak sejt

jük, de nem ismerjük. Méltóztassék megszólalni. Üdv.
El fizető. Miután az ügy kölcsönös kimagyarázás 

és megbékélés folytán elintéztetett, nem tesszük 
szóvá, habár az „urfi* megérdemelne egy kis nyom
dafestéket, annak dacára, hogy az „eset“-ben Bachus 
nedűjének is fontos szerepe volt. Béke velünk 1

B. B. Méltóztassék vagy a Kún-kollegium, vagy a 
Magyar Kaszinó könyvtárához fordulni. A sorsjegyek
nek utánna nézünk.

Dr. A. B. Esztergom, Lapunkat e számmal 
megindítottuk. Olvassa hűen. Üdv I

Munkatárs. Jövő számra maradt

— Május elsejét ünnepli a petrozsé- 
nyi városi tanács. A „Zsilvőlgyi Napló* 
Írja: A petrozsényi demokratikusan gondol
kozó városi tanács munkaügyi szempontból 
igen értékes döntést hozott legutóbb a május 
elsejei teljes munkaszünetről. Receanu József
nek a helybeli szociálista párt tagjának és 
városi tanácsosnak indítványára ugyanis ki
mondta, hogy Petrozsényben május elsején 
az összes üzletek zárva tartandók, tekintettel 
arra, hogy a petrozsényi és zsilvőlgyi mun
kásságnak egyetemes ünnepe a május elseje. 
A mai idők szellemének megfelelő határozat 
az összes munkásság körében jő hatást vál
tott ki. Amint hirlik ezt a példát követni fog
ják a zsilvőlgyi kereskedők is.

— Gáspár Jenő színtársulata jelenleg 
Petrozsényben játszik s amint a .Zsilvőlgyi
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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: egy napi- és egy 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.

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, 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
Egy félévre 
Egy negyedévre

ü Eladok: meszet, faszenet és | 
száraz aprított tűzifát

■ ■ s kívánatra házhoz is szállítok. •' 
'• Telefon megrendeléseket azonnal elintézek. i■

Kohn Mór, Szászváros. i
Telefon sz. 32. 14—15 ■ ;

Megrendelések STERN MANÓ vásártéri j ! 
tüszerüzletében is elfogadtatnak.

Női fodrászatot, manikűrözési, 
pedikürözést és hajmunkákat végez 
Wachel Frigyes, fodrász. 150 2—3

120 leu
60 „
30 .

i ! 95
r

CM
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Eladó egy Gramofon szekrényben, 
egész jó 30 drb. (60 dal) lemezzel, 
továbbá egy középnagyságú pénz
kazetta és egy Calorifer melegítő 
készülék reuma gyógyításra. Megte
kinthetők Ilies Péter könyvkötőnél 
Szászvároson. Levélbeli megkeresé
sekre nem válaszolok. 149 2-3

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

Szives pártfogást kérve, maradtunk tisztelettel

DÖRNER & LEWITZKT.Í
Egy jó házból való fiú tanulónak fölvétetik. 128 7-13 öl

LÖWY SÁNDOR||versenyáruháza Petroșeni-ben
===^==^============

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 7—

Löwy Sándor Versenyárnháza petrozsíuy.

Nyomatott a SzAszvArosi Könyvnyomda RészvínytArs^sAq oyorssajtöján 19iő.


