
XIII, évfolyam. Orăștie (Szászváros), 1925. március 1. 9. szám

Előfizetési árak:
Egész évre — — — 120 Lei.l Negyed évre— — — 30 Lei.
Fél évre — — — — 60 , | Egyes szám ára — — 2'50.

Nyilttér soronként 8 Lel.

A lap szellemi részit Illető közlemények a szerkesztőséghez 
a pénzküldemények és hirdetések a kiadóhivatalhoz küldendők 

kéziratok nem adatnak vissza.
Hirdetések árszabály szerint, többszöri hirdetésnél árkedvezmény

Laptulajdonos és felelős szerkesztő: Ifj. Szántó Károly. 
Kiadóhivatal: Szászvárosi Könyvnyomda R.-t. 
--------- Megjelenik minden vasárnap. ---------

Szászvárosi pénzintézetek számokban.
Napjainkban, midőn a pusztititó világhá

ború folyamán annyi érték semmisült meg s 
ezek helyreállításának problémája még csak 
a kisérletek stádiumában van, különös fon
tossággal bir a pénz és hitel kérdése.

A pénz, mint az emberi testet a vér, át
hatja a társadalom egész gazdasági szerveze
tét s miképen az emberi test egészséges vol
tának egyik főkelléke a kellő mennyiségű és 
egészséges vér, úgy a gazdasági szervezetek
nek is: iparnak, kereskedésnek, földművelés
nek is főkelléke a kellő mennyiségű és egész
séges alapokon nyugvó pénz és hitel.

Szászváros hazánk egy kis területének ké
pezi gazdasági gócpontját s a gazdasági fej
lődés itt is megteremtette a moder gazdasági 
élet szabályozóit: a hitelintézeteket, takarék
pénztárakat. Lássuk tehát a következőkben 
rövidre fogva azok szervezetét és működését.

1. „Ardeleana“. Alapittatott 1885 ben 80.000 
korona részvénytőkével, mely 800 drb. egyen
ként 100 korona értékű részvényből állott.

Módunkban van az intézet fejlődéséről 
szóló adatokat 5 évről 5 évre az utolsó 3

Alaptőkéjét az intézet újabb részvények ki
bocsátása által többször emelte és pedig:

vei együtt közölni az alábbiakban:
Évi forgalom:

1885—86. évben 1,572.457 korona.
1890. 2,989.139 »
1895. 6,243.436
1900. 8,168.473 »
1905. 17,864.985 n

1910. 48,598.389 n

1915. 30,722.403 n

1920. 117,351.720 leu.
1921. 124,617.552 n

1922. 141,354.245 »

1923. 132,307.574

1890. évben 150.000 koronára
1895. „
1900. „
1910. „
1920. ,

200.000
500.000

1,000.000
1,500.000 leura.

A f. évben a részvénytökének 5,000.000 
leura való fölemelése van tervbe véve, még 
pedig úgy, hogy minden részvényhez 1 uj 
hasonló értékű részvény a tartalékalap ter
hére a tulajdonos javára iratik, a többi két
millióra pedig uj részvények bocsáttatnak ki.

Tiszta nyereménye volt 1885—86. évben 
12,570 korona, az utolsó évben 1923-ban 
pedig 817.263 leu.

Hasonló hatalmas arányban növekedtek 
meg a 40 éves intézetnek különleges alapjai 
is. így: Tartalékalapja tett 1885—86. évben 
104 koronát, 1923-ban 1,826.011 leüt. Nyug
díjalapja tett 1923-ban 457.635 leüt. 1923 bán 
osztalékul a 100 leues részvények után 15 
leüt adott.

Az intézet jelenlegi elnöke dr. Vlad Aurél, 
főkönyvelője, egyszersmid helyettesigyazgató 
Vlad Simon. Az Ardeleana-nak jólmenő fiók
üzlete van Petrozsényben.

II. „Vorschussverein“. A Brooser Vorschuss
verein (Szászvárosi előlegezési-egyesület) ala
pítási éve 1866. Ez évben alakult az meg mint 
szövetkezet. Alaptőkéje a szövetkezetek szer
vezeti szabályai szerint nem volt határozott, 
így működött egészen 1909-ig. 1909-ben 
részvénytársasággá alakult át 220,000 korona 
alaptőkével, mely 1100 drb. egyenként 200 
korona értékű részvényből állott.

A következő évben, 1910-ben a részvény
tőke fölemeltetett 400,000 koronára, újabb 
részvények kibocsátása által. 400,000 K.= 
200,000 L. maradt a részvénytőke egészen a 
folyó évig. Ez évben azonban újabb jelenté
keny tőkeemelés megy végbe. Az aiaptőke 
újabb részvények kibocsátása által 1,000.000 
leura fog fölemeltetni. Az újonnan kibocsá
tott egyenként 100 leu értékű 8000 részvény 
darabját részvényesek 130 leuért, uj tagok 
pedig 150 leuért kapják. így a tartaléktőke 
is egyszerre hatalmas arányban fog megnö
vekedni. A forgalom mikénti növekedéséről 
nem állanak adatok rendelkezésünkre, 
búcsúzott el Carneval hercegtől, aki a far
sang utolsó napján is vigságot, örömöt, paj
zán jókedvet tudulí a háború utáni elgyötört 
telkekbe varázsolni, hogy aztán egy hosszú 
évig ne lássuk őt. Itt jegyezzük meg, hogy 
az ez alkalomból szerkesztett „Transsylvania 
Kikker“ c. élclap is nagy kelendőségnek ör
vendett. Az estélyen a zenéi Zanka Károly 
jóhirnevü zenekara szolgáltatta.

Ugyanezen idő alatt az intézet tartalékalapja, 
melyben a nyugdíjalap is bennfoglaltatik, a 
következő összegekből állott:

Tiszta nyeremény az utolsó 5 éyben kö-
vetkező volt:

1919. évben 77.397 korona.
1920. „ 61.281 leu.
1921. „ 80.664 n

1922. „ 124.070 n

1923. „ 170.495 n

1919. évben 404.762 korona.
1920. 219.056 leu.
1921. fi 225.319 fi

1922. fi 247.500 n

1923. fi 279.121 »
Az intézet vezérigazgatója Graef János, ig. 

elnöke Schelker J. F. S. JF.
(vége köv.)

Jókai Mór.
Mindenütt, ahol magyar szív dobban, ün

nepet ülnek ez évben: Jókai Mór, a hires 
mesemondó születésének századik évfordu
lójának ünnepét. A napi-lapok sűrűn szá
molnak be a megtartott s megtartandó Jókai- 
ünepélyekről, amelyek mindegyike fennen hir
deti Jókai Mór halhatatlanságát. De nem
csak mi, magyarok, hanem a müveit nemze
tek is meghajtják az elismerés zászlóját Jókai 
nagy szelleme előtt. Vármegyénkben Déván 
készülődnek nagyban Jókai születésének szá
zadik évfordulóját megünnepelni. A szászvá- 
városi magyarság is méltó ünnepségek kere

tében fog a kiváló szellemóriás emlékének 
áldozni. Az ünnepély idejét és programmját 
jövő számban fogjuk közölni.

*
Jókai Mór, a magyar nemzetnek körülra

jongott mesemondója 1825. február hó 18-án 
született Komáromban. A tizenkilencedik szá
zad magyarságának, a szabadelvű eszméknek 
egyik vezérlő alakja. Jókai élete, egész élet
folyása szorosan összefügg a magyarság éle
tével. Mint kis diák együtt járt iskolába Pe
tőfi Sándorral. A mindvégig kitünően tanuló 
Jókai jogi tanulmányait 1844-ben végezte és 
ügyvédi gyakorlatra lépett, letette az ügyvédi 
vizsgát. Ezt a pályát csakhamar odahagyta 
és életét teljesen az irodalomnak szentelte. 
Az 1848-as eseményekben már tevékeny részt 
vett. A magyar forradalom hires tizenkét pont
ját ö olvasta fel március 15-én a Pilvax ká
véházban. Erre az időre esik házassága La
borfalvi Rózával, a magyar színjátszás leg
kiválóbb hősnőjével. A szabadságharc leve
rése után a bükkhegységben bujdosott 1849. 
karácsonyáig, majd menedéklevelet kapva, is
mét visszatért Pestre s megindítja a Vasár
napi* újságot, a Bach korszaknak ezt a csön
des krónikáját. Ettől a perctől Jókai a dicső
ség útjára lép s egymásután Írja meg halha
tatlan-örökbecsű regényeit. A kiegyezés után 
képviselő lett a már ünnepelt iró s annak 
maradt egész élete végéig. 1904. év május 
5-én, 79 éves korában halt meg Jókai Mór, 
akinek élete, munkálkodása annyi dicsőséget 
szerzett a magyar névnek.

A dévai Sfatul választmányának ülése.
A dévai kereskedelmi tanács m. hó 18-án 

tartotta ez évi közgyűlése előtti utolsó választ
mányi ülését. Az ülés iránt élénk érdeklődés 
nyilvánult meg s a 21 tag közül 19 jelent 
meg. Az ülés a közgyűlés előkészítésével fog
lalkozott, majd Kohn Ferenc elnök bejelentet
te, hogy ő és elnöktársai, tekintettel a Sfatul 
kebelében mutatkozó elégedetlenségre, a köz
gyűlésen mandátumaikról le fognak mondani. 
Az elnököt — szavai szerint — elhatározás
ban nem vezetik személyi hiúságok, vagy 
sértett ambíció, nem is kutatja az elégedet
lenség alaposságát, alaptalanságát, mert őt és 
elnöktársait elhatározásukban, kizárólag a köz
érdek vezeti s egyikük sem akar útjában 
lenni annak, hogy a vasárnapi közgyűlés 
véleményét szabadon nyilvánithassa. Az el
nök bejelentését élénk vita követte, amelynek 
során Rehmann Zzigmond, Schuster Sándor, 
Werner Rudolf, Gál Ármin, Laufer Vilmos és 

Löwy Lipót szólaltak fel s amely felszólalá
sok hatása alatt a választmány elhatározta, 
hogy azonosítja magát az elnökséggel s a 
maga részéről szintén lemond. Az ülés han
gulatát legélénkebben Schumann Ernő kö
vetkező indítványa fejezte ki: A választmány 
az alelnökökkel együttesen a maga lemondá
sát visszavonhatatlanul fenntartja, egyúttal bi
zalmat szavaz Kohn Ferenc elnöknek, ellen
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ben ragaszkodik ahoz, hogy az elnök állá
sáról, ahová a közbizalom állította, le ne 
mondjon. Az elnök ezen indítványt titkos sza
vazás alá bocsátotta s a leadott 18 szavazat 
közül (elnök nem szavazott) 17 elfogadta 
Schumann indítványát. Kohn Ferenc elnök 
meghatott szavakban köszöni meg a választ
mánynak személye iránt tanúsított bizalmát, 
ellenben elhatározását ennek dacára sem haj
landó megváltoztatni. Kijelenti azonban, hogy 
a közgyűlés bármiként is fog dönteni, ő a 
Sfatul érdekeit mindig szem előtt fogja tar
tani. Az ülés éjjel 1 órakor ért véget.

A szászvárosi ipartestület 
müsorosos-estélye.

A helybeli iparosok internacionalis műsor
ral és tánccal egybekötött mulatsága m. hó 
2-én folyt le a „Centrál“ szinházi termében. 
Mondanunk sem kell, hogy oly nagy érdek
lődés volt e mulatság iránt, hogy a szinházi 
terem zsúfolásig megtelt közönséggel, mely
nek soraiban e várost lakó nemzetek mind
egyike szép számmal volt képviselve.

A műsor első számául Oancea N. „Szi
várványfény“ c. szerzeményét énekelte el a 
román dalárda vegyeskara Oancea Georghe 
karnagy ur szakavatott vezetése alatt. A fe
gyelmezett dalárda harmonikus és preciz elő
adása viharos tapsot aratott. Ezután ugyan
csak e dalárda a fent irt szerzőnek „A karcsú 
legény“ c. szép zenéjü szerzeményét adta 
elő nagy hatással.

Rövid szünet után Burwin „álarcostánc“-át 
lejtette el Schuster Mici, Stephani Tili, An- 
toni Márta, Debreczeni Hilda, Schuller Pimpi, 
Kartmann Vine Fernenger Hilda.
A szereplők mindegyike kitűnt plasztikus tán
cával, Ízléses csinos kosztümjével s az a kecs 
és báj, mellyel azt lejtették, nagy hatást ért 
el és viharos tapsot eredményezett.

Ezután „Megjött a papa“ c. 1 felv. vígjá
ték következett volna, de miután a szereplők 
visszaléptek, a rendezőség kénytelen volt a 
„Szinfonikus hangverseny“ c. rövid színpadi 
tráfát a műsorba venni, melynek szereplői a 
következők voltak: Héjus Emma k. a. és 
Fülöp Manci k. a.

A szereplők bár ügyesen oldották meg 
feladataikat, nagyobb hatást a gyengébb al- 
kotásu darab nem tudott kiváltani. Érdeklő
désünkre megtudtuk, hogy értékesebb darab 
beállítását az idő rövidsége tette lehetetlenné.

Műsoron kívüli számul Balogh Zoltán ur a 
„Nősülni szeretnék“ c. monologot adta elő, 
sok derültséget keltve.

Majdan a református dalárda vegyes-kara 
Makkay Dániel karnagy ur ügyes vezetése 
alatt Csokonai: „A tihanyi echóhoz“ c. dalt 
énekelte precizitással és nagy hatással. Sürü 
taps volt jutalmuk.

Végül a román dalárda vegyeskara Oancea 
George karnagy ur dirigálása alatt Bredicieanu 
F.: „Fonóka“ c. dalát énekelte el sok sza
batossággal. A közönség hosszantartó tapssal 
jutalmazta az ügyes előadást.

Rövid szünet után kezdetét vette a tánc, 
amely csak a reggeli órákban ért véget. 
Úgy a bálteremben, mint az éttermek fehér 
asztalainál állandó jókedv, emelkedett han
gulat és teljes egyetértés uralkodott. Elmond
hatjuk, hogy az iparosok eme mulatságát az 
erkölcsi és anyagi siker koronázta.

Riporter.

Hirdetési dijak 
előre fizetendők.

Kedves San-Toy,
köszönöm, hogy

A múlt héten levágott, 
Fúrta kicsit a bögyömet, 
De, higyje el, nem bántott. 
Hozzá vagyok én már szokva, 
Hiszen — mondd az igazat — 
Hát beverik a fejedet 
És kiütik a fogad.
Azért éu csak továbbra is 
Megmaradok elvemmel, 
Egy-egy dorgálástól, ne félj 1 
Jó kedélyem nem megy el. 
Krokkizom és konferálok, 
Amig csak szusszal birom, 
Tizenhárom abszintemet 
Ezután is megiszom. 
Csáringerék estélyéről 
Egyébként csak minden jót, 
Hangulat és pajzán jó kedv 
Egész garmadával volt. 
Braun Móricz kabinet alak, 
Kardos Jolán, helyre lány, 
Nála jobb, szebb, dicsőbb, nagyobb, 
Csak a „Zsazsa“ volt talán. 
Moser Elza, a kis bájos, 
Jól megállta a helyét, 
Kis szerepben ügyeskedett 
Braun Zsófi, mint cseléd. 
Solymossy az örök bolygó 
Figurázott eleget 
Mókáin a t. közönség 
Jól mulatott, nevetett.
Felcser, Bot és Szőnyi Dezső, 
Mind kitettek magukért, 
Ám Fidel, a bécsi kocsis 

Aratott legtöbb babért.
S folyt a jókedv, tánc-vigalom 
Fesztelenül másnapig,
S fene bánta, hogy szapulják, 
Hogy szidják

Vékony Nácit.

NAPI HÍREK.
— Dr. Dublesiu György prefektus a 

közigazgatási reformjavaslatot tárgyaló 
bizottságban. A kormány dr. Dublesiu György, 
Hunyadvármegye prefektusát Erdély részéről 
a közigazgatási reformjavaslatot tárgyaló bi
zottságba nevezte ki. Mint értesülünk, a csa
tolt területek mendegyikéröl egy-egy tagot 
delegáltak ebbe a bizottságba, amely ezt a 
végtelenül fontos törvényjavaslatot tárgyalja. 
Hunyadvármegye prefektusa, mint erdélyi em
ber, bizonyára oda fog törekedni, hogy szé
leskörű tudásával az erdélyi érdekeket teljes 
egészében megvédje, illetve, hogy a törvény
javaslat minden tekintetben a fejlődést szol
gálja. A prefektus vasárnap este elutazott 
Bukarestbe. Távollétében Candrea Valér sub- 
prefekt helyettesíti, azonban valószínűleg min
den szombaton hazajön a különleges intéz
kedések megtétele miatt.

— Dr. Jakabbffy Elemér Déván. Dr. 
Jakabffy Elemér, volt országgyűlési képviselő, 
jelenlag a Lúgoson megjelenő Magyar Kisebb
ség cimü nemzetpolitikai szemle szerkesztője 
m. hó 14-én, szombaton délben Dévára érke
zett. Délben a kath. zárda venége volt, ahol 
az ebéden a kath. egyháztanács és a ref. 
főgondnok, dr. Apáthy Árpád is résztvett. 
Este a színházban előadást tartott. Előadás 
után psdig Meskó Miklós dr.-nál vacsora 
volt, amelyen a dévai magyarság részéről 
mintegy 17-en vettek részt. A kiváló politi
kust a dévái magyarság szeretettel és lelke
sedéssel fogadta.

— Vallásos-estély. A helybeli református 
egyház március hó 1-én, vasárnap délután 
6 órai kezdettel tartja ötödik vallásos-estélyét 
a ref. Kún-kollégium disztermében. A vallá
sos-estély programmja a következő: 1. Köz
ének. 2. Győry Vilmos: Anyai feddés, sza
valja : Réthy Istvánná úrnő. 3. Caro mio 
ben... Ária Tomaso Giordanitól. Énekli 
Pohloudekné Fabini Klára úrnő; csellón kiséri 
Róth Ágoston tanár; orgonán Nagy Ödön 
tanár. 4. Gergely Ferenc ref. lekész ur elő
adása. 5. Éjjeli bolyongás. Hegedü-solo, hárfa 
kísérettel előadja Vig Imre ur. 6. Rátkay László: » 

: Szegény özvegy, szavalja Butyka Erzsébet k. a.
7. Közének. A vallásos-estélyre melegen fel
hívjuk a közönség figyelmét.

— Munkában az adókivető bizottság. 
A szászvárosi adóhivatali kerület adókivető
bizottsága február 15-én már megkezdte műkö
dését. Tagjai: Steiner Fülöp adótárnok, mint 
a kincstár képviselője, a vármegye delegáltja 
Herlea Sándor polgármester, az iparosok dele
gátusa Budoi Constantin, a kereskedőket 
Zobel Gottfried, míg a más természetű adó
zókat Vas Gyula képviseli. A városiak adó
kivetése március 10-ig, mig a vidékieké már
cius 11-től 19-ig eszközöltetik. Tárgyalásra 
idézést csak az kap, aki jan. 31-ig adóval
lomást adott be. Azok, akik ezt elmulasztották, 
megjelenhetnek a tárgyaláson, de szóbeli val
lomásuk csak informativ jelleggel bír.

— Cseh Andor kitüntetése. Cseh Andort, 
a puji származású kath. papot, mint értesül
tünk, nagy kitüntetés érte. Az esperantisták 
világszövetsége Genf székhellyel propaganda 
titkárnak hivta meg, s ezen minőségben nem
csak Európában, de a többi kontinenseken 
is propaganda előadásokat fog tartani. A te
hetséges fiatal pap, aki kitűnő szónok is, 
jelenleg Pujon szüleinél tartózkodik. Innen 
indul világkörutra. A dévai esperantisták és 
az esperantó mozgalommal rokonszenvezők 
meghívták Cseh Andort, hogy távozása előtt 
legalább egy estét körükben töltsön, hogy 
tervei felől tájékoztassa őket. Cseh a meg
hívást elfogadta.

— A március 3-iki Szent-Antal estély 
műsora : 1. Megnyitó beszédet tart: P. Szakács 
Előd lelkész. 2. Énekei: Dörner Flóri, zongo
rán kiséri: Makkai Manci. 3. Felolvas: özv. 
Dr. Vékony Albertné. 4. Hegedűszóló, játsza : 
Vig Imre. 5. P. Szakács Előd verseiből sza
val: Mánn Gizi. 6. „Az orgona legendája“ 
melodráma, szavalja: Vízhányó Péterné, zon
gorán kiséri: Balogh Zoltán. Az estély szín
helye a Magyar Kaszinó. Kezdete este pont 
8 órakor. Rendezők: Dr. Dózsa Józsefné és 
Makkay Józsefné.

— Sorozások ideje. A helybeli hadki
egészítő bizottság a következő sorok közlé
sére kért fel: Az 1926-ik korosztály sorozása 
az alant felsorolt városokban tartatik meg: 
1925. március 1 — 11 petroseni járás, 13—14 
puii járás, 14—19 hațegi járás, 21—24 Hu
nedoara, 25—26 Col. Simeria, 27—30 Déva, 
márc. 31-től április 3-ig Ilia, április 5—6-ig 
Cugir, 7—14 Orăștie. Április 15 én és 22-től 
30-ig külömböző kérvények benyújtására re
zervált napok Orăștie-ban.

— Nagyböjt idején a róm. kath. tem
plomban minden pénteken d. u. 4 órakor, 
keresztúti ájtatosság. Vasárnapokon d. u. 3 
órakor böjti szentbeszédek lesznek.

— Hirdetmény. Az 1925. február havi 
fényüzési és forgalmi adók a következő sor
rendben fizetendők be a szászvárosi rom. 
kir. adóhivatalba. 1925. március hó 5-én 
azok, kiknek családi nevük A., B., C. betű
vel kezdődik, 6-án D., E., F., Q., 7-én H.,
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I., K., L., 9-én, M., N., 0., P., 10-én, R., S., 
T., 11-én, U., V., Z., 12-én a részvénytársa- 
ságok. Az alkalmazottak utáni négy százalé
kos adó 1925. március hó 10-ig fizetendő be 
Rom. kir. adóhivatalt- '

— Zavarok az ipartelepek engedélye
zése körül. Az „Ellenzék** Írja : Az ipartörvény 
a gyárak és ipartelepek felállítását előzetes 
telepengedélyekhez köti. Ez alapon az ipar
hatóságok adták ki a telepek felállítására vo
natkozó engedélyeket egészen addig, mig a 
regátbeli egészségügyi törvény hatályát a 
csatolt területekre is ki nem terjesztették. Ez 
a törvény előírja, hogy a telepengedélyezések
nél a közegészségügyi hatóságoknak is döntő 
szavuk van. A helyzet tehát most az, hogy 
úgy az iparhatóság, mint a főorvos kifogá
solhatják egy uj gyártelep felállítását. A kö
zelmúltban megtörtént Kolozsváron, hogy az 
iparhatóság véleményét a főorvos nem osz
totta és nem véleményezte az ipartelep fel
állítását. Ezek az anomáliák most arra indí
tották az iparkamarát, hogy a kérdés.szabá
lyozása érdekében a miniszterhez tegyen fel
terjesztést.

— Narrenabend. A helybe^ szász ev. 
„Jugendverein“ több évtizedes szokáshoz hí
ven ez év hushagyókeddjén is megtartotta 
álarcos-táncestélyét, az u. n. „Narrenabend“- 
jét. Mondanunk sem kell, hogy az est úgy 
erkölcsileg, mint anyagilag fényesen sikerült. 
A „Transsylvánia“ szálloda festői Ízléssel fel- 
diszitett szinházi terme zsúfolásig megtelt a 
mulatni vágyó közönséggel s a külön felál
lított 35 páholyban csak úgy szorongott a 
publikum, melynek soraiban a város min
den nemzetének szine-java ott volt. Este 10 
óra tájban vonultak be az étterembe gyüle
kezett maszkák. A sok páholy miatt kevés 
felvonulási hely maradt ugyan, de ennek da
cára a felvonulás kellemes látványt mutatott. 
A maszkok bevonulását egy hét hollóból 
álló leánycsoport, jelezte természethü kárro- 
gással. Ezt követte egy Ízléses pásztorlány- 
csoport, valamint egy virágcsoport végre egy 
négy szerecsen által hordott hordszéken Kar
nevál herceg tartotta ünnepélyes bevonulását. 
Az ezt követő csinosabbnál csinosabb jelme
zek seregében hatásosan vált ki Pat és Pata- 
chon alteregoja, valamint az óriás és a gó- 
lem, a bajadérok, egy pár jockey, mefistó stb. 
A felvonulás után tánc következett, amely 
csak reggel 6 óra tájt ért véget. S mig az 
aranyifjuság vidáman ropta a táncot, addig

— Egy svájci pék feltalálta az örök
friss kenyeret. Berni távirat jelenti: Matti 
János berni pék szenzációs felfedezéssel lepte 
meg a világot. Eljárást talált fel, amelynek 
segítségével készült kenyeret korlátlan ideig 
frissen lehet eltartani. Az örökfriss kenyér ké
szítési módjának fefedezése nagy feltűnést 
kelt s a Cardiffi-féle gőzmalom egy millió 
svájci frankért megvette a berni pék találmá
nyát. A gőzmalomnak az a szándéka, hogy 
az egész világot ezzel a kenyérrel lássa el. 
A vendéglői életre szorult agglegények min
den bizonnyal örömmel veszik e hirt, de 
legjobban fognak örülni a pékek, akiknek 
ezentúl nem fog a nyakukon maradni a „ki
száradt sütemény“.

— Több közleményünk helyszűke miatt 
jövő számra maradt.

— Panasz. Az esős idők beálltával az 
Országutat újra arasznyi sárhabarcs fedi. Az 
utca egyik oldaláról a másikra jutni újra hosszú 
sétákba kerül miért e helyen is kérjük a vá
rosi tanácsot, hogy az úttestet a szükséges 
helyeken a sártól takarittassa le, hogy át le
hessen kelni azon anélkül, hogy bokáig sárba 
gázoljunk. Tisztelettel: Több országúti lakos.

ERZSÉBET MOZI

Ma vasárnap, március l-én 
délután 4M és este 859 órakor

Nagy atrakciós műsor!

SÁMSON
GYERMEKEI

Akrobata dráma 6 felv. Főszereplők: 
Lucianó Albertini továbbá Sansoma és 

Sansonetta gyermekakrobatták.

Ezen kivül:

Lángbaborult 
asszonyok.

Lucrecia Lombardo
Szenzációs drámai újdonság.

Főszereplők : Iréné Rich és Monte Blue.

Figyelem !
Március hó 8-án:

Mai lányok
Legmodernebb korkép.

Ezenkivül a szokott műsor-kiegészités.

A közóhajnak engedve, március hó 
1-től újra minden vasárnap lesznek 
előadások. A belépti-dijakat kénytele
nek voltunk a mai árviszonyoknak meg
felelően igen mérsékelten felemelni és 
pedig karzat 8-— leu

I. hely 20— „
5 személyes páholy 100*— „ 

Ebben bennfogialtatik úgy az állami 
jegyadó, mint a városi illeték.

A közeljövő óriási szenzációja lesz: 
Ármány és szerelem 

(Schiller drámja), valamint:
Cyranó de Bergerac

(de Edm. Rostand) Teli Vilmos:
Rabszolgakirálynő

stb. stb.

— Inspekciót e héten (1925. március 
2 reggel 6 órától máricus 9 reggel 6 óráig) 
a Vlad-féle gyógyszertár tart. Éjjeli csengő 

müküdik.
— Helyreigazítás. A helybeli szervezett 

pincérek m. hó 19-én lefolyt nagysikerű mu
latságáról szóló referádánkban a tót atyafi 
kitűnő maszkjában kuplézó, valamint a „Vo
nósnégyesben“ vendég szerepét játszó szereplő 
neve tévedésből Izsák Hellernek lett szedve 
Izsák Hermán helyett, amit e helyen igazí
tunk ki.

— 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.

— 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 cimezni, 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.

— Gőzfürdő hölgyeknek f. hó 5-ikén, 
csütörtökön.

— Elcserélt női télicipő. Február 6-án 
a Transsylvániában megtartott ev. nőegylet 
mulatságán egy pár női téli cipő elcserélő
dött. A cserét ez utón kérik helyrehozni 
s az illető érdekelt a „Bulevárd“ kávéházban 
jelentse a reánézve is kellemetlen cserét, 
hogy a visszacserélés megtörténjen.

— Újabb rendelet a határvárosokba 
való vasúti szállításokra. Az „Ellenzék“ irja: 
Nagykárolyból jelentik: A CFR. a határforga
lomra újabb rendeletet léptetett életbe. Esze
rint a határvárosokba való szállításokért öt
ven százalékkal magasabb dijtételt számíta
nak, ha a fuvarlevelet nem irta alá tintával 
a feladó. Eddig csak abban az esetben szá
mítottak magasabb dijakat, ha a fuvarlevelén 
nem volt feltüntetve, hogy az áru belföldi 
fogyasztás céljára szolgál. A Kereskedő Tár
sulat tiltakozni fog a díjtételek ilyen sérelmes 
felszámítása ellen.

Meghívó.
fl„ Szászvár usi Takarékpénztár Részuénytársaság*1 

Lil ik ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT
1925. évi március hó 15-én délelőtt 
11 órakor tartja meg saját helyiségében, 
melyre a t. részvényesek ezennel tisztelettel 
meghivatnak.

Ha 1925. évi március hó 15-én a t. részvé
nyesek az alapszabályok 19. §-a által megálla
pított számban és kellő számú részvények 
képviseletében meg nem jelennének, ez eset
ben a közgyűlés már most 1925. évi már
cius hó 22-én délelőtt 11 órára ugyan
oda egybehivatik, amikor is a napirend, te
kintet nélkül a megjelenők és az általuk kép
viselt részvények számára, jogérvényesen le 
fog tárgyaltatni.

NAPIREND:
1. Elnöki megnyitó.
2. A jegyzőkönyv hitelesitésére 2 tag ki

küldése.
3. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság 

jelentéseinek tárgyalása és a mérleg megál
lapítása.
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¡¡¡Mvelőh figyelmébe! K kolozsvári hires Czell-féle 
Ursus- és Hercules-sör

CZELL FRIGYES és FIAI, dr. Czell Vilmos csoport |
® helybeli raktárában (Ország-ut, Preisich-féle ház) nagyban hordókban és palackokban kapható.
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4. Határozathozatal a tisztajövedelem fel
osztása iránt és a felmentvény megadása.

5. Esetleges indítványok.
*

Az alapszabályok 17. §-a értelmében a köz
gyűlésen csak azon részvényesnek van ta
nácskozási és szavazati joga, aki részvényeit 
le nem járt szelvényeivel együtt, a közgyűlést 
megelőzőleg három nappal az intézet pénz
táránál elismervény ellenében letette.

Az 1924-ik évről szóló mérleg- és záró
számadások, valamint az igazgatóság és fel-

SZERKESZTÖI ÜZENETEK.

Névtelen levelekre nem válaszolunk, kéziratokat 
vissza nem adunk.

Af. «7. Déva. A tavasz beálltával a további ása
tások mikor kezdődnek meg ? Különben ? ? ? 1

Előfizető. Az ügyet helybeli laptársunkban meg
jelent „Értesítés“ eléggé világosan tárgyalja. Nem 
hiába éneklik: Vak vagy óh szerelem ... stb.

Bak fis. Bizony nehéz dolog megállapítani a „ko
moly szándékot“, mert a mai fiatalság háborús ne
velésben részesülvén, nehezen szánja reá magát a 
házas életre. Ebben azonban a „gazdasági kérdések“ 
is fontos szerepet játszanak. A mai „nehéz világban“

az egymást szerető szivek egyesítése elé a sokba- 
kerülő „stafirung“ és a lakáskérdés óriási akadályo
kat gördít. A szegénység a legnagyobb ellensége 
a boldog házaséletnek. Tanácsot ebben a kérdésben 
nem adhatunk.

K. I. Kolozsvár. Az idő közeleg s a kímélet
ből kapott leckék alapján fogunk eljárni. A meggy 
érik 1

Eladó az Ország-uton 16. szám alatt 
levő ház nagy kerttel. Értekezhetni 
lehet Strada Gheorghe Barifiu 1. 
szám alatt. 154 2-2

ügyelő-bizottság jelentései a közgyűlés előtt 
8 napon át a hivatalos órák alatt az intézet 
üzlethelyiségében megtekinthetők.

Az Igazgatóság.

Meghívó.
V

A „Szászvárost Italelárusitó Rt.“ t. 
részvényeseit tisztelettel meghivjuk az 1925. 
évi március hó 17-én d. e. 10 órakor, 
határozatképtelenség esetén 1925. évi már
cius hó 24-én d. e. 10 órakor a társaság 1 
irodahelyiségében (Szászváros, Széli-utca 3 
szám) tartandó Vll-ik évi rendes köz
gyűlésére.

Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó, határozat
képesség megállapítása, jegyzőkönyvhitelesi- 
tők megválasztása. 2. Az igazgatóság és fel- 
űgyelőbizottság évi jelentése, a mérleg meg
állapítása. 3. A tisztanyereség felosztása, az 
igazgatóság és felügyelő-bizottság részére a 
felmentvény megadása. 4. Indítványok.

Az évi zárszámadások:
Mérleg-számla: Vagyon: Készpénz 

96894'61 leu, előlegek italra 57699'—, ösz- 
szesen 154593 61 leu. Adósok 3132 53, sze
szesital és borkészlet 658438 98, berendezé
sek 169475'—, összesen 985640T2 leu.

Teher: Alaptőke 150000'—, tartalékalap 
125541'67 nyugdíjalap: 33250'— hitelezők 
612875'67, tiszta nyereség 63972'78, össze
sen 985640T2 leu.

Nyereség- és veszteség-számla .'Tar
tozik: Leirások 112784 96, adó 80532'48, 
kezelési költségek 82439'83, személyzeti költ
ség 193694'—, lótartás 27950'—, lakbér 
6480'— jutalék 12102.—, jótékony-célokra 
2710'—, kamatok 112246'22, tiszta nyereség 
63972 78, összesen 694912'27 leu.

Követel: Nyers bevétel szeszes italokért 
694912*27 leu, összesen 694912 27 leu.

Szászváros, 1924. december 31-én.

Az igazgatóság.

Megvizsgáltuk és mindenben helyesnek 
találtuk.

A felügyelő-bizottság.

Tisztelettel értesítjük a n. é. közönséget, hogy a

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

Szives pártfogást kérve, maradtunk tisztelettel

DÖENEB SS LEWITZKY.f
128 9—13 MÉ

LŐWY SÁNDOR
versenyáruháza Petro$eni-ben

Hirdetmény.
Nagyérdemű vevőimet van szerencsém értesíteni, hogy 

úri szabóságomban elsőrendű szabászom vezetése és 
válogatott jő 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 9—

Löwy Sándor Versenyáruháza petrozsény.

Nyomatott a Szászvárosi Könyvnyomda OYORSSAjTÓJÁN 1925


