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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 árkedvezméay

Feltámadás.
Husvét van, ünnep van, az emberiségért 

vértanúi halált halt Jézus feltámaeásának ün
nepe. Zugnak, búgnak a harangok e napon 
s a keresztények milliói templomba sietnek, 
hogy ott a Mester igéit hallgatva, a Minden- 
séget teremtő, éltető, fentartó jóságos Istent 
imádva, a hit, szeretet sugaraiban megfürödve, 
áldozzék Krisztus emlékének.

A keresztény lelkek e napon a megtisztul- 
ni-akarás vágyával küldik hő imájukat az 
Egek Uráhzz, kinek szent fia életével vál
totta meg az emberiséget a rossztól, a go
nosztól. Az Ö szent és örökigazságu igéit 
hirdetik ma a templomok ezreiben, az Ő 

szelleme, mindenki számára bocsánatot hirdető 
jósága s végtelen embertestvéri szeretete min
ket is áthat e napon s úgy érezzük, hogy 
mi is tudnánk olyan jók, nemesek, ember
szeretők, megbocsátók, igazságosak, Istent 
imádók lenni, mint Ö, úgy érezzük, hogy mi 

is ki tudnók vetni lelkűnkből miudazt a rosz- 
szat, ami minket, Isten képére teremtett em
bereket oly gonosszá, egymásra agyarkodóvá, 
egymást marcangoló, öldöklő duvaddá teszen. 
Úgy érezzük, hogy lelkünk, szivünk, agyunk 
Krisztus tanainak befogadására, megértésére 
kapuit megnyitotta e napon, hogy aztán soha 
többé ki ne eressze azokat. Lelki szemeink 
előtt megjelenik a keresztre feszitett Jézus 
töviskoszorus feje s látjuk őt, amint borzasztó 
kinjai közepette Égre emelt szemekkel imád
kozik : Uram, bocsáss meg nekik, mert nem 
tudják mit cselekszenek... E látomány s az 
Ö nemes és emberszerető szivéből fakadó 

imádság tanitson meg a mai napon minket 
is arra, hogy szeresük, becsüljük meg egy
mást s ne csak akarjunk, hanem tudjunk is 
megbocsátani egymásnak.

A háború utáni hetedik esztendőben va
gyunk már, de azért még ma is harcok dúl
nak vétkes leikeinkben, még ma is agyarko- 
dunk, gyűlölködünk egymásra s még ma is 
képesek vagyunk öklünkkel sújtani oda, ahova 
megbocsátással, Krisztus örökéltü igazságai
val, tanaival az embertestvéri szeretet palán
táit lehetne elültetni s viharokkal dacoló te
rebélyes fává növeszteni, amely mindig vé
delmet nyújtana az alája menekülteknek.

Zugnak, búgnak a harangok, hirdetik Jé
zus feltámadását, de vájjon lelkűnkben feltá
mad-e a jobbik, nemesebbik érzésünk, váj
jon a szószékekről elhangzó krisztusi igék 
feltámasszák-e bennünk azt az embert, aki a 
krisztusi tanokat és igazságokat mindenhol, 
mindenkor és mindenben hűen követi?

Jézus feltámadásának ünnepén kérdjük ezt 
s szivből, lélekből kivánjuk, hogy a ma el
hangzó igék ne csak füleinkbe, hanem szi
vünk és agyunk minden molekulájába beha
tolva, minket a vallásosság és embertestvéri 
szeretet szép és magasztos eszméinek örök 
időkre megnyerjen, hogy megteremthessük 
Krisztus boldog országát e földön.

San-Toy.

Isten hozott, 
kedves diákjaim!

A szászvárosi ősi ref. Kún-kollegium 300 
éves öreg, de teherbiró falai a gyermekeit 
hosszú évek után viszontlátó szülő szerete- 
tével, örömteli meghatottsággal, becézgető, 
anyáskodó, de szeretetükre féltékenykedő han
gon az őszinteség melegével, a türelmetlen 
várakozás fokozta hévvel üdvözöl Titeket, haj
dani kis diákjait, a hajdani borzas fejű, piros
pozsgás arcú kisfiúkat: Isten hozott, kedves 
diákjaim!

Az öreg alma mater az emlékezet gyors 
szárnyain újra vissza- és maga elé varázsol 
Titeket, hozzá ellátogató ifjúkat, férfi korban, 
hajlott korban, vénülő, őszülő, kopaszodó 
korban lévő „vén diákokat“ abba a korba, 
amikor először léptétek át küszöbét, amikor 
tudásvágytól csillogó szemeitekből a gond
talan gyermekkor boldogsága sugárzott ki, 
amikor tanulás és játszás képezte romlatlan 
telketek minden vágyát, amikor a dicséret 
vagy dorgálás, mely utóbbit néha az annyira 
tisztelt és rettegett nádpálca és az azt kezelő 
bedellus tett nemcsak emlékezetessé, hanem 
nagyon sokszor hatásossá is, pirosra festette 
rózsás arcotokat, amikor ő maga is fiatalabb, 
erősebb, üdébb, adakozóbb, bőkezűbb volt 
és ugyanazzal a szeretettel, ugyanazzal a jó
sággal, jövőbe vetett bizalommal és hittel 
fogad mindnyájatokat s ölel keblére, mint 
akkor régen.

Itt vagytok, eljöttetek az öreg falak közé, 
egy napra ott hagytátok az élet küzdelmeinek 
porondját, a tülekedő élet zajos harcmezőit s 
ide zarándokoltatok részt venni annak az is
kolának ünnepélyén, amely a Ti életfolyáso
tokra, életakarásaitokra, célkitűzéseitekre oly 
nagy, inditó és irányitó befolyással volt és 
van. A Ti eljöveteletek, ittlétetek az őrült 
iramban rohanó élet nehéz harcaiból, fülsike
títő zajából mindnyájunkat kiemel egy napra 
s ebben az ünnepi csendben a mindeneket 
áthidaló embertestvéri szeretet Vesta füzeként 
örökké égő lángja olvassza fel lelkünket s 
öleljük meg egymást, becsüljük egymást s 
hirdessük, valljuk a jónak, a nemesnek, a 
szépnek, az igazságnak és a Krisztusi szeretet 
tanainak örökkévalóságát. Higyjünk az eljö
vendő örök békében, mint a kultúra diada
lában. Ezt a diadalt azonban az emberiség
nek az iskolák fogják megszerezni, mert ezek
ből árad a művelődés, a tudás, a vallásos 
érzület, a jónak, a szépnek felismerése s ezek 
az emberi fejlődés éltető forrásai s az emberi 
lelkek nemesbülésének templomai, szentélyei. 
Eme éltető forrásokat azonban nem szabad 
sekélyessé tenni, bedugni, vagy megsemmi
síteni, hanem bővizüekké kell tenni s min
denki által hozzáférhetővé, hogy az anyatejet 
adó emlőkhöz hasonlóan táplálják, erősítsék, 
fejlesszék a kultúrát szomjazó emberiség mil
lióit. Ez a szellem hasson át Titeket, kedves 
véndiákok a mai napon, ez a szellem győ
zedelmeskedjék ma és mindig felettünk s ak

kor az ősi schola büszkén tekint Reátok s 
bizalommal, reménységgel néz a jövőbe, mely
nek egén vészes és sötét felhők igyekszenek 
elhomályositani azt a fényt, amelynek min
den iskola felett ott kell lebegnie s amelynek 
neve: tudás, szeretet és hit.

Ti, különböző rendű, rangú, különböző 
nemzetü és vallásu véndiákok abban az együtt
érzésben, amely ma telketeket áthatja s amely 
Titeket ma idehozott, élő bizonyságai vagytok 
annak, hogy a 300 éves öreg alma mater em
lői kiapadhatatlan forrásai voltak a művelő
désnek s mindenki számára hozzáférhetők 
voltak. Az öreg schola a csecsemőjét keblére 
szoritó gondos anyaként évszázadokon át táp
lálta, dajkálta, óvta az ölébe kivánkozottak 
ezreit s éppen ezért hisszük s valljuk, hogy 
Titeket ma az anyát megillető fiúi szeretet 
és hála hozott ide körünkbe.

A midőn a ref. Kún-kollegium üdvrival
gással kiáltja felétek: Isten hozott, kedves 
diákjaim! akkor e város falai is viszhaogoz- 
zák azt, hiszen hosszú éveken át, ifjúságotok 
legszebb korában, voltatok lakói e városnak 
s az a számos és kedves emlék, amely ma 
felelevenedik a lelkekben, mind, mind azt ki
áltja : Isten hozott Titeket körünkbe 1

A református iskolák ősi szelleme, amely 
a szabadság és testvériességben az egymásra 
utalt erdélyi nemzeteket is a közös sorsban, 
a múltak veszélyeiben oly sokszor kovácsolta 
egybe, ma is a testvéri szeretetet, a megér
tést istápolja s az emberi és vallási szabad
ságok eme klasszikus földjén ma is egymásra 
találnak az itt évszázadokon át együtt élő 
nemzetek, melyeknek költészete, zenéje, iro
dalma, erkölcse, kultúrája mind egy talajból 
fakad: az erdélyi humuszból.

A törököt űző Hunyadi, Kinizsi, valamint 
a Rákóczy szabadság harcaiban az itt élő 
nemzetek ősei együtt harcoltak. Kard és könyv 
volt kezükben. Az ősök szelleme lengjen ma 
itt s az embertestvéri szeretet, megértés és 
az ezekből fakadó öröm üljön ma ünnepet 
nálunk.

Szivből köszöntjük mi is kedves vendége
inket, a vén diákokat. Isten hozta körünkbe 1 

ifj. Szántó Károly.

Tudnivalók a budapesti
nemzetközi mintavásárrói.

Az 1925. évi Budapesti Nemzetközi Vásár, 
melyen résztvesz a magyar és külföldi ipar 
és kereskedelem minden ága, április 18—27 
közt fog megtartatni.

Gondoskodás történt arról, hogy külföldiek
nek a vásár látogatása megkönnyittessék, ami
ért is számukra az állandó kedvezmények 
biztosíttattak.

1. A magyar államvasutak összes vonalain 
és vonatain, továbbá a Magyar Folyam és 
Tengerhajózási Társaság, valamint a Duna 
Gőzhajózási Társaság hajóin, úgy menet mint 
jövet ötven százalékos árengedmény (április 
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13 és 30 közt.) A külföldről a vásárra szál
lított áruminták díjmentesen szállíttatnak a 
határállomásig.

2. A román vasutak a visszautazásnál áp
rilis 21 és 30 közt 50 százalékos engedményt 
(vagyis féljegyet) biztosítanak annak, aki a 
vásáron lebélyegzett vásárigazolvánnyal bizo
nyítja, hogy a Budapesti Nemzetközi Vásárt 
meglátogatta. A kiállított, de el nem adott 
áruminták április 21 és május 30 között szin
tén féldijjal szállíttatnak vissza. Ez esetben 
az áruknál a szállítólevéllel kell bizonyítani, 
hogy azok Romániából a budapesti vásárra 
küldettek.

3. Az útlevelek a vásárigazolvány felmu
tatása esetén az összes magyar követségeken 
és konzulátusokon féláron láttamoztatnak. Áp
rilis 13 és 28 között a magyar határ egyéb
ként vizűm nélkül is átléphető, ha a buda
pesti vásárra vató utazás a vásári igazolvány
nyal bizonyittatik. Ez esetben a vizűm a vá
sár területén szerzendő be utólagosan.

4. A vásárra érkező idegeneket Budapest 
Székesfőváros Idegenforgalmi hivatala (IV. 
Harisbazár 1, Telefon 2—54) szállásolja el.

Vásárigazolványok 150 leu beküldése elle
nében kaphatók a kereskedelmi- és iparka
maránál Arad, Brassó, Déva, Cluj, Marosvá
sárhely, Nagyvárad, Temesvár, továbbá a ma
gyar királyi követségnél Bukarest, str. Bote- 
anu 4.

A fent felsorolt kereskedelmi- és iparka
marák, valamint a követség minden érdeklő
dőnek készséggel adnak felvilágosítást.

Az uj érettségi Vizsga.
Az Anghelescu uj érettségi reformjának 

végrehajtási rendelkezéseiről eddig nagyon ke
vés szivárgott ki. Az Adeverul hosszú cik
ket közöl róla, de sajnos az meglehetősen 
zavaros. Csak annyit látunk belőle tisztán, 
hogy az uj érettségi törvényt a jelen tanév
ben életbeléptetik, de azok, akik a múlt év
ben nem szerezhették meg érettségi bizonyít
ványukat május hó folyamán, a régi szabályok 
szerint tehetnek érettségit. Az uj érettségi 
vizsga junius 25-én kezdődik, legalább 100— 
100 jelöltet idéznek be egy központba. A 
vizsgázó bizottság elnöke mindenütt egyetemi 
tanár lesz és két helybeli középiskolai tanár 
működik közre. Három írásbeli dolgozat kö
telező. A szóbeli román nyelv és irodalomra, 
a román történetre és földrajzra, valamint a 
francia nyelvre terjed ki. Azonkívül két spe
ciális tantárgyból is felelni kell az érettségi
zőknek. A tárgyak között egy oktatási tárgy 
is szerepel, ez valószínűleg a Vili, osztály
ban szereplő pedagógia lesz.

Kedves San-Toy,
hadd zengjem én, 

Hogy ünnep van a földtekén, 
Hogy vigan három napon át 
Nézhetem a világ sorát. 
Henyélhetek kedvem szerint, 
A munka, az hiába int, 
Gondterhelt fejem megpihen, 
Nem zavarhatja semmisem. 
Nem izgat a szenzáció, 
A gyilkos Pödör náció, 
Mit bánom, hogy Orestián 
Autóbusz harcban nincs hiány. 
Hogy a szerb Mózsival konkurál ? 
Nálam süket fülre talál.
A vezércikk, tárcarovat 
Tőlem akár fölfordulhat.
A napi hir hiába jön, 
Neki a kutya se köszön.

A szerkesztői üzenet, 
Az a fenébe elmehet.
A hirdetés, nó ez mesés, 
Ez igy is, úgy is oly kevés.
A szerkesztő, lót, fut, megy, jő,
Kevés az előfizető.
Szóval: kusol minden rovat 
Egy sem zavarja álmomat.
És álmodom dicsőt, nagyot, 
Az Ígéret földjén vagyok.
Buddhának zengem énekem 
Sőt bánit nyújt át énnekem 
Majd elém toppan „Nivána" 
Két kezében istennyila 
Uram fia 1 istennyila 
A remegés belémnyila. 
De koppan a fejem nagyot 
És zeng a nőm: feltámadott.

Vékony Náci.

NAPI HÍREK.
— Lapunk t. olvasóinak, barátai

nak és munkatársainak boldog hús
véti ünnepeket kívánunk!

— Előléptetés. A pénzügyminiszter Pop 
Marc dévai pénzügyigazgató helyettest a Ill-ik 
fizetési fokozatból a Il-ik fizetési fokozatba 
léptette elő.

— Választás. Nádasdi Árpád dévai ipar
testületi titkár a dévai kereskedelmi és ipar
kamara aligazgatójává választatván meg, a 
17 éven át közmegelégedésre viselt titkári 
állásáról lemondott. Helyébe Igna György vá
lasztatott meg.

— Halálozás. Kontz Aladár vármegyei 
irodaigazgató f. hó 1-én, rövid szenvedés 
után életének 66-ik évében elhunyt. Vele 
Déva város régi társadalmának egy tipikus 
polgára költözött el, ki pár évtizeddel ezelőtt 
lelke volt vármegyénk aranyifjuságának és 
nem volt estély, mulatság, össszejövetel, me
lyen vezetöszerepet ne játszott volna. Előzé
keny modora, örökké vig kedélye a társa
ság közkedveltévé tette és igy halála fájó 
részvétet váltott ki mindazoknak leikéből, kik 
őt becsülni és szeretni megtanulták. Egy év
tizeddel ezelőtt súlyosabb betegségen esett 
keresztül, mely kihatással volt hátralevő éle
tére, vig kedélye is megcsappant és igy a 
társasélettől is teljesen visszavonult. Mint szor
galmas, puritán gondolkozásu tisztviselő min
taképe volt tisztviselő társainak és igy halála 
érzékeny vesztesége Hunyadvármegye árva
székének is, ahova az imperium átvétele után 
munkabeosztását kapta. Temetése f. hó 3-án 
volt Déva város közönségének őszinte rész
vétele mellett. Hunyadvármegye és Hunyad
vármegye árvaszéke testületileg vettek részt 
a temetésen.

— Szent Antal tiszteletére husvét har
madik napján kezdődik a kilenc keddi ájta- 
tosság. Ezen nappal kezdve a róm. kath. 
templomban minden kedden délelőtt fél nyolc 
órakor ünnepélyes szent mise, este pedig fél 
hét órakor rövid imádság és szent beszéd 
szent Antal oltára előtt. Akik tapasztalták 
szent Antal csodatevő erejét, bizonyosan mind 
részt vesznek az ájtatosságokon és másokat 
is magukkal hoznak, hogy igy szent Antal 
vezetése mellett a vallás, erkölcsös élet uj 
erőre tegyen szert.

— Kereskedők jogvédő irodája. Az „El
lenzék" Írja: A temesvári Kereskedők Egyesü
lete, amelynek több bánsági városban van 
fiókja, tagjai érdekeinek képviseletére jogvédő 
irodát létesit Bukarestben. Nagyon hasznos 
intézmény, mivel az erdélyi és Bánsági ke
reskedők eddig, ha Bukarestben ügyvédi kép

viseletre szorultak, teljesen a sötétben tapo
gatóztak vagy felületes információk után in
dultak. Amint értesültünk, más városok ke
reskedelmi szövetségei is csatlakozni akarnak 
a bukaresti jogvédő iroda fenntartásához. Ed
dig Nagyvárad és Szatmár jelentették be Kun 
Richárdnak, a Temesvári Kereskedők Egye
sülete elnökének csatlakozási készségüket, a 
mit — úgy tudjuk — el is fogadtak. A hu- 
nyadmegyei s igy a szászvárosi kereskedők 
illetve kereskedőtanácsok figyelmébe ajánljuk 
ezt a mozgalmat, illetve ezt az intézményt, 
amelyhez csatlakozni semm esetre sem lehet 
káros.

— 102 éves urinő halálála. Rápolthy 
Béla helybeli terménykereskedő nagyanyja, 
nagyváradi és teleki özv. Horváth Jánosné 
sz. sárdi Simén Klára életének 102-ik, öz
vegységének 48-ik évében m. hó 28-án Ma
rosszentkirályon meghalt. A patriarká-kort ért 
urinő a legutóbbi időkig megtartotta szelleme 
frissességét. Halálát unokái: Rápolthy Béla és 
neje Pap Lujza, Rápolthy Rózália férj. Ke
resztes Lajosné, Adorján Gábor, továbbá déd
unokái: Rápolthy Ferenc, Rápolthy Ibolyka, 
Rápolthy Gábor és Rápolthy Margitka gyá
szolják. A köztiszteletben álló matróna teme
tése Marosszentkirályon m. hó 30-án ment 
végbe a ref. egyház szertartása szerint nagy 
részvét mellett.

— A nyugdíjasok figyelmébe! A pénz
ügyminisztérium 76655—925. számú rendele
tével elrendeli, hogy az állami nyugdíjasok 
nyugdijilletményeiket csak minden hó 5-én 
vehetik fel (vasárnap vagy ünnepnap a kö
vetkező napon.) Felhivjuk tehát ezúton is a 
nyugdíjasok figyelmét, hogy máj. hónapban 
már csak 5-én vehetik fel a nyugdijukat. 
Továbbá mindazon nyugdíjasoknak, akiknek 
kiskorú gyermekeik nevelési járulékot élvez
nek, csak azon esetben számfejtetik ki nyug
dijuk, ha születési bizonyítványukkal igazol
ják gyerekeik születési éveit. A születési bi
zonyítványok bemutatása alól kivételt képez
nek a hadi rokkantak és hadiözvegyek.

— A dévai kereskedelmi tanács klub
jának felavatása. A dévai kereskedelmi ta
nács f. hó 4-én este 9 órai kezdettel tartotta 
klubhelyiségének felavatását családi-estéllyel 
kapcsolatban a Fehér Kereszt kistermében.

— Football-birói vizsga Petrozsényben. 
Folyó évi március hó 28-án, szombaton dél
előtt és délután folyt le Petrozsényben a hu- 
nyadmegyei alkerület football-birói vizsgája 
dr. Vatianu Sabin, Vatianu Titus, Eisenmen- 
gen, Licz és Szabó bírók, valamint Timoc 
Tiberiu bányaigazgató elnöklete alatt. A vizs
gára 23 jelölt jelentkezett, kik közül 2 másod
fokú, 5 pedig harmadfokú képesítést nyert, 
mig a többi jelölt elbukott. A másodfokulag 
képesitett football-birák egyike Sebesán Ist
ván a piskii C. F. R. Sportegylet alelnöke 
volt.

— Halálozások. Stupper Adolf volt batizi, 
később lupeni szász ev. lelkész f. hó 1-én 
meghalt Lupeniben. — özv. Török Györgyné 
sz. Markotsán Etelka m. hó 30 án 66 éves 
korában, Haróban elhunyt.

— Ha javításra szorultak hangszereink 
egy-kettőre elküldtük valamelyik híres hang
szergyárba Prágába vagy Budapestre. Ma ez 
sok költséggel jár s éppen ezért örömmel 
adunk hirt arról, hogy Déván Simion A. 
(Str. Domnița Elena) egy hangszerjavitó te
lepet létesitett, ahol zongorák, pianinók, cim
balmok, hegedűk, harmoniumok javitását sőt 
hangolását is elvállalja. Amidőn ezt hírül 
adjuk, úgy véljük, t. olvasóinknak teszünk 
szolgálatot.
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— A dévai keresk. és iparkamara kö
réből. A kereskedelmi miniszter 21700 sz. 
alatt értesíti az Iparkamarát, hogy tudomásul 
vette a február 1-én tartott közgyűlés hatá
rozatait. — A nemzetközi kamara júniusi 
kongresszusának programja: 1. A csődbe vo
natkozó törvények nemzetközi egyesítése, 2. 
A külföldről hnzott Ítéletek végrehajtásának 
egyszerűsítése, 3. A csekk-törvények egyesí
tése, 4. Az import kereskedők megvédése a 
gyenge minőségű áruk ellen, 5. A tisztesség
telen versenyre vonatkozó törvények egyesí
tése. A kereskedelmi miniszter 93065—924. 
sz. alatt engedélyezte az augusztus 1 — 10-iki 
között megtartandó mintavásár rendezését. 
Már ezúttal felhívjuk a kereskedő és ipar
vállalatok figyelmét a vásáron való részvé
telre, ami minél előbb a dévai Iparkamará
val közlendő.

— Húsvéti meglepetés. A helybeli jó- 
hirnevü „Korona“ vendéglő bérlője, a sok
oldalúságáról is ismert Speil Ede nagy meg
lepetést szerzett vendégeinek. Ugyanis ő nem
csak mint tüzet oltó kitűnő tűzoltó-parancs
nok, hanem mint szomjat oltó vendéglős, meg
szerezte raktára számára a nagyszebeni hires 
„Drei Eichen“ Sörgyár Sanator és a Iá Pilsen 
sörét, úgyszintén a tordai Mendel-féle sör
gyár Glória és Export söreit, amelyeket a 
húsvéti ünnepeken hoz forgalomba. A sör
kedvelők bizonyára örömmel veszik ezt tudo
másul s az úgynevezett „Frühschopfen-kon- 
zert“-en nagy számban fognak résztvenni. 
Speil vendéglős, a kitűnő villásreggelik mes
tere s így nagyszámú abonensein kívül szá
mosán látogatják éttermét, ahol a békebeli 
rend, csin és tisztaság újra elfoglalta régi 
helyét. Az az ambició, amellyel a fogyasztó 
közönség igényeit igyekszik kielégíteni, di
cséretet érdemel.

— A bukaresti magyar követség fel
hívása a letétbe helyezett végrendeletek 
ügyében. A bukaresti m. kir. követség fel
számoló osztálya felhivja mindazon jelenlegi 
és volt magyar és osztrák állampolgárokat, 
akik a bukaresti, galaczi, jasi-i, ploesti, cra- 
iovai volt cs. és kir. konzuli hivataloknál 
végrendeletet helyeztek letétbe, hogy nevezett 
hivatalnál legkésőbb folyó évi junius 30-áig 
a végrendelet átvétele céljából személyesen 
vagy írásban jelentkezzenek, tekintettel arra, 
hogy a felek érdeke a végrendeletet a ha
gyatéki eljárás meginditásakor a jelenleg ille
tékes hagyatéki birósághoz eljuttatni.

— Tamási Áron novellás kötete. Az 

Amerikába vándorolt fiatal székely író, akinek 
néhány jellegzetes szépségű székely tárgyú 
elbeszélését az Ellenzék mellékleteiből jól is
meri Erdély közönsége, gazdag novellás kö
tettel fog a napokban megjelenni az erdélyi 
könyvpiacon. A tizenhét vidám és komoly 
elbeszélés tartalmazó tizenkét íves kötet cím
lapját Kós Károly tervezte. Előfizetési ára 
70 leu, bolti ára sokkal magasabb lesz. A 
nagy érdeklődéssel várt kötetre előfizetéseket 
elfogad az Ellenzék kiadóhivatala.

— Helyreigazítás. A véndiák báljára szóló 
meghívóból technikai hibából a védnökök név
sorából Király Lajos (Brassó) kimaradt, amit 
a rendezőség most itt pótol. Ugyancsak fenti 
okból a rendezőség névsorából is a követ
kező nevek maradtak ki: dr. Bocz Soma, 
Dán Béla, Dóda Béla, ifj. Hegedűs Lajos, 
Lazaroiu Emil, Lőw Károly, Lőw Viktor, 
Nagy Ibolyka, Solymosi Gyula, Seíler János, 
ifj. Szántó Károly, Szigyártó Győző, Szigyártó 
Sándor, Török Zoltán, Vots Zelma, Váczy 
Ernő, akik mint az iskolának volt tanulói, 
szintén tagjai a rendezőségnek.

ERZSÉBET MOZI 
a „TRANSSYLVANIA“-ban. 

Ünnepi irodalmi est Ék I Szenzációk szenzációja! 
Husvét első napján, vasárnap 
délután 422 és este 822 órakor 

Schnitzler Artúr műve:AHATOL
Rendkívüli attrakciós dráma 6 felv.-ban. 

Főszereplők:
Bebe Daniels, Ágnes Ayres, Glória 
Swanson, Wallace Reyd. Dorian film. 
Paramount pictures Americ. Ezenkívül: 

Hz élet humora.
A legjobb vígjáték-film.

?. ■
Husvét másod napján, hétfőn 
délután és este, a halhatatlan orosz író 

bölcsész: Tolstoy Leó

Sötétség hatalma 
cimü exclussiv drámája 6 felvonásban. 
Főszereplők a moszkvai „Artistic“ (volt 
udvari) színház legelső művészei: Maria 
Cermanova, Marja Krisanowskaia, Petre 
Wiruboff. Ezenkívül:

Ilyenek a nők.
Vígjáték 6 felvonásban. Szereplők: 

Mattyasovszky Ilona, Barnay Margit, 
Mindszenthy Mária, Ernst Rückert, 

Wilhelm Diegelmann, Paul Ottó és 
Ferdinand Martini.

— Müsoros-estély. A helybeli román gym- 
názium és a helybeli állami polgári leányis
kola f. hó 9-én este a „Centrál“ szinházi 
termében műsoros-estélyt rendezett. Az ügye
sen összeállitott műsort nagyszámú közönség 
nézte végig. Szinre került „Floarea de Cico- 
are„ c. 2 feiv. zenés szindarab, amelyen 
ketten mondtak prólogot. Az előadás a pol
gári leányiskola növendékeinek „Pillangó tán
cával“ kezdődött. Az estély úgy erkölcsileg, 
mint anyagilag kitünően sikerült.

— Tűzifa-árverés a dévai törvényszé
ken. F. évi április 14-én d. e. 11 órakor 
a dévai törvényszék árlejtést tart 53. számú 
szobájában a törvényszék 1925—1926. évi 
tüzifaszükségletét kitevő 300 ürméter tűzifa 
(esenta taré) szállítására. Ajánlat az egész 
mennyiségre vagy annak egy részére is te
hető. Az ajánlott mennyiség értékének 10 szá
zalékát bánatpénzképpen csatolni kell. Bővebb 
felvilágositást ad a törvényszék számvevősége 
(53. sz. ajtó.)

— Lóverseny Aradon. Május 2-án és 
3-án lóverseuyt rendez Aradon az I. lovas 
hadosztály, amelyen katonatiszteken és le
génységen kívül urlovasok is benevezhetnek. 
Az első napon 6 futam, a másodikon 5 fu
tam lesz. A versenyeket Scarisoreanu tábor
nok védnöksége alatt tartják.

— Uj orvosi díjszabás. A helybeli or
vosok legutóbb tartott értekezletükön az ál
talános drágaság kényszere alatt egyöntetűen 
elhatározták, hogy a megye többi városaiban 
már ez év eleje óta érvényben levő alábbi 
minimális dijszabást léptetik érvénybe: Ren
delés az orvos lakásán a rendelő-órák ideje 
alatt 60 leu, rendelés a beteg lakásán 80 leu, 
orvosi tanáacskozás (consilium) a résztvevő 
orvosoknak egyenként 200 leu, orvosi bizo
nyítvány 100 leu, látlelet (visum repertum) 
150 leu, injectio (bőralatti v. izomba) 60 leu, 
injectio vénába (Sslvarsan stb.) 100 leu, fog
húzás 60 leu, nőgyógyászati vizsgálat 60 leu, 
kis sebészi beavatkozások (furun kulus, tá
lyogmegnyitás, kötözés) 100 leu, egyébb se
bészi vagy szülészi beavatkozások kölcsönös 
megállapodás szerint. Vidéki kiszállásoknál 
(természetbeni fuvar szolgáltatása mellett órán
ként (minden megkezdett óra egésznek szá
mit) 100 leu. Este 8-tól reggel 8-ig terjedő 
éjjeli időben a fenti dijak kétszerese számit- 
tatik.

— Hány lap jelenik meg Romániá
ban ? Most jelent meg a Rudolf Mosse 
egész világon jól ismert hirdető irodájának 
az elmúlt évi sajtókatalogusa. Ebből a kata
lógusból megtudjuk, hogy az egész Romániá
ban összesen 895 lap és újság jelenik meg. 
Ebből amennyiségből naponkint kereken 100 
újság lát napvilágot. Hetenkint 288, havon- 
kint 379. Időközönként 96. Különféle 10. Éven- 
kiut jelenik meg 22. Ebből a Bánátban 71, 
Besszarábiában 34, Bukovinában 23, Dobrud- 
geában 30, Moldovában 69, Munténiában 
333, Olténiában 42 és Erdélyben 293 lap 
jelenik meg.

— Bicsérdista lap indul meg Petro- 
zsényben. Bicsérdy Béla petrozsényi hivei a 
közeljövőben lapot indítanak, amely informa
tív kötelességének betöltése mellett a bicsér- 
dizmus propagálója is lesz.

— Gáspár Jenő színtársulata e hó 5-én 
fog Dévára érkezni. A kitünően szervezett 
szintársulat legutóbb Petrozsényben aratott 
fényes sikereket. A dévai müpártoló közönség 
nagy érdeklődéssel várja a társulat megérke
zését.

— Inspekciót e héten (1925. április 13 
reg. 6 órától április 20 reg. 6 óráig) a Vlad- 
féle gyógyszertár tart. Éjjeli csengő működik.

— Munkaközvetítés. A dévai állami mun
kaközvetítő hivatal, str. Saguna no. 16, beje
lentések utján a következő munkások kap
hatnak azonnali belépésre alkalmazást: 3 fő
zőnő, 1 szakács, 1 férfidivatszabő, ki önál
lóan dolgozik szalonmunkát, 1 szobafestő- 
tanonc, 1 cserépkályhakészitő, 1 kirakatren
dező, 4 kávéházi felirónő, 4 éttermi kiszol
gálólány, 15 házicselédlány, 6 iparostanonc, 
685 erdei munkás, 15 gyárimunkás. Foglal
kozást keresnek azonnali belépésre: 1 mészá
ros és hentes, 1 cukrász, 1 női varrónő, 1 
szobafestő és mázoló, 1 vállalkozó (kőfaragó 
üzembe), 1 bútorasztalos, 1 ács, 1 vaseszter
gályos, 2 mechanikus, 1 bádogos, 2 gépiró 
kisasszony, 1 könyvelő, 1 román, magyar, 
német levelező délutáni foglalkozásra (perfekt 
könyvelő), 6 fizetőpincér kaucióval, 1 ház
mester, 1 házvezetőnő, 2 házicselédlány, 1 
házmester, 2 főzőnő 1925. május 1-ikei be
lépéssel. A közvetités teljesen ingyenes és 
legrövidebb időn belül történik. Felhivjuk b. 
figyelmét a t. közönségnek, hogy igényét 
jelentse be a hivatalnál bármelyik munka
napon, d. e. 8—12-ig, d. u. 3—5-ig, a be
jelentés történhetik szóval, személyesen, Írás
ban, postán vagy telefonon, szám 43. Az ál
lami munkaközvetítő hivatal vezetője.
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— Nyílt kérdés a városi tanácshoz.! — A „Hangya“ fogyasztási szövetke- 
Tekintetes Szerkesztőség! Szíveskedjenek he- zet szászvárosi fiókja üzletvezetőt keres 
lyet adni e pár közérdekű sornak, amelye- 20000 leu óvadékkal. Fizetés havi 1000 leu 
két városunk tekintetes tanácsához intézünk, és a folyton emelkedő forgalom után, amely 
Kérdjük: hajlandó-e a városi tánács az adó
fizető polgárok adójából befolyó városi be
vételek terhére a járdákat átszelő árkok el
tűnt fedeleit pótolni vagy sem ? Ha hajlandó, 
van-e a városnak erre pénze, mert ha nincs, 
uj gyűjtés utján szerzendő pénzből kell rendbe 
hozni ezeket az árkokat, amelyek a polgárok 
testi épségét veszélyeztetik, mert nem hisszük, 
hogy ez az évek óta sérelmezett állapot csak 
évek múltával fog orvosoltatni. Azt hisszük, 
nem kell külön is hangsúlyozni, hogy az ár
koknak fedéllel való ellátása a város „köte
lességei“ közé tartozik. A 9 milliós városi 
költségvetés nem birná el ezt a 1—2000 leu 
kiadást, amibe ezen árkok öntött vasból ké
szült rácsos fedelei kerülnének? Miért fize
tünk kövezetvámot, ut- és járda-adót? Tisz
telettel: Több városi adófizető polgár.

— 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.

— A rendőrség figyelmébe. Tagadha
tatlan, hogy amióta 3 autóbusz bonyolítja le 
a személy forgalmat a város és a vasúti ál
lomás között, azóta kényelmes az utazásunk. 
Azonban nincsen öröm bánat nélkül, nincsen 
rózsa tövis nélkül. Ugyanis a 3 autóbusz nem
csak árban, hanem szaladóképességben is 
versenyez egymással és pedig úgy, hogy köny- 
nyen végzetessé válhatik az utazókra nézve. A 
kocsik vezetői szeretik egymást elhagyni az 
utón s evégbői szilaj vágtatásokat rendeznek. 
Egy ilyen vei senyezésben a minap az orszá- 
uton az egyik autóbusz neki ment a másik
nak s csak a véletlenségnek köszönhető, hogy 
nem történt komolyabb baleset az összeüt
közésből. Az utasok testi épsége érdekében 
kérjük a rendőrséget, hogy elejét vegye az 
ilyen sportolásnak. — Itt emlitjük meg újra, i 
hogy a városunkon át haladó autók — a I < 

szokásos jelzőtáblák hiányában — őrült gyor
sasággal rohannak, ami szintén végzetes bal
eseteknek lehet az okozója. Kérünk intézke
dést!

— Talált labda. Felelős szerkesztőnk egyik 
este a városház előtti téren egy tarkabarka 
színre festett nagy gummilabdát talált. A lab
dára ceruzával ez volt Írva: 70 leu. Igazolt 
tulajdonosa bármely délután a „Bulevárd“ 
kávéházban átveheti.

ma havi circa 60—70000 leüt tesz ki, 2 szá
zalék jutalék. Ajánlkozások „Hangya* Orá$tie 
Főtér cimre.

Eladó az Ország-uton 16. szám alatt 
levő ház nagy kerttel. Értekezhetni 
lehet Strada Gheorghe Bari(iu 1. 
szám alatt. 201 1-2

TOJÁS 
szükségletét, ki a legolcsóbb napi árban 
óhajtja beszerezni — bármely kis vagy 
nagy mennyiségben — az forduljon bi
zalommal Abrahám Manó céghez 

Orá^tie, Főtér. > tea 3-

Vasárnap és hétfőn 
húsvét első és másodnapján 

d. e. II órakor

a Central szálloda éttermében 
délelőtti hangverseny lesz. 

Friss hachee!
Ursus sör! Hercules sör!

Jókarban levő Singer-féle varró
gép olcsón eladó. — Megtekinthető 
Szászvároson, a „Korona“ szállo
dában. 200 1-2

Eladó ház. Országút 47—49 számú, 
egy udvaron lévő két különálló ház, 
az udvaron kút, szép nagy kocsiszín, 
kert stb. eladó. Közelebbit fenti szám 
alatt a tulajdonossal. 173 2-2

Használt vagy uj tennis pa
kettá kát (labda ütőket) vesz a 
Corvin & Co. cég Szászváros, Or
szágút. 203 1-3

Kész kocsik, szekerek, 
valamint kocsi- és szekér
alkatrészek minden méret
ben, garantált, száraz anyagból 

kaphatóks

kocsigyártó mesternél 
Orá$tie (Szászváros) 
Str. Mihaiu Viteazul No. 25.

178 1-6

A tavaszi idényre!
Szövetek, delainek, 

zephirek, kartonok, &
saját szövésű asztalnemüek, 

törülközők, szabókellékek, 
vásznak, rövid-, kötött áruk

a legjobb minőségben és legolcsóbb árak mellett kaphatókul

DÖHNEE & LEWITZKT«
kereskedő cégnél, Szászváros, Kispiac-tér. 175 2—13|>

LŐWY SÁNDOR
H versenyáruháza Petro^eni-ben

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Névtelen levelekre nem válaszolunk, kéziratokat 

vissza nem adunk.
Sz. J. Déva. Amióta az agyontámogatással fel

hagyott, kevés életjelt adott magáról. A kicsikét 
Magdolna névre keresztelik. B. sorait várjuk. Üdv I

Vékony Náci. Kóborlásai közben rólunk se fe
ledkezzék meg. Munkatársi honoráriumát, az 1 kiló 
pattogatott kukoricát postára tettük. Nekünk sem jut 
sokkal több ennél. Használja egészséggel 1

Gy. 8. Dózsád. Lapot megindítottuk, az elöfiz. 
dijat a kiadóhivatalnak szíveskedjék beküldnni Üdv 1

M. J. Déva. ? ? ?
8z. I. Kecskemét. Mi, véndiákok sokat emle

gettünk téged, volt szobafónökünket. Bizony vissza
sírjuk gyermekkorunk gondtalanságát, ifjúkorunk bol
dogságát. Tudjuk, hogy lélekben te is itt vagy s 
velünk ünnepelsz. Mindnyájunk üdvözletét küldjük.

Ba-ba. Szerkesztőségünk legöregebb tagjai sem 
tudnak kérdéseire helyes feleletet adni s főleg okos 
tanáccsal szolgálni. Legjobb ¡¡yenkor a kedves ma
mához fordulni. Pá I

Előfizető. A dévai kereskedelmi és iparkamaránál 
érdeklődjék ez ügyben. Gáspár színigazgatónak ir
tunk, de választ még nem kaptunk. Értesíteni fogjuk.

Aggódó. Tüzrendészeti szempontokból foglalkozni 
fogunk a szóbanforgó teleppel is, természetesen te
repszemle után. Még 1920-ban. ____________

ÉS

i

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.
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