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A villamos áramszolgáltató művek 
gazdasági helyzete Romániában. *)  

Irta: Knizsek Károly igazgató.

****) Nálunk is.

A villamos müvek, mint közszükségletet 
ellátó vállalkozások minden nemzet kulturá
lis és gazdasági fejlődésének fontos eszközei 
és mint ilyenek, nyilvános jellegű vállalkozá
soknak tekintendők. Ez a minőségük köte
lességeket ró rájuk, de egyúttal jogokat is 
biztosit részükre.

Kötelességeik abból állanak, hogy a vál
lalkozás kielégítő**)  mértékben és megbíz
ható***)  módon lássa el villamos energiá- 
giával a hozzája kapcsolt fogyasztó területet, 
hogy szakszerűen vezesse és tartsa fenn a 
villamos müvet, felhasználva minden műszaki 
és gazdasági fejlődést, ha attól gazdaságos 
eredmény várható és ha ebből a fogyasztóra 
hátrány nem származik.

Jogaik, hogy rendeltetésük céljától — a 
vállalkozásból eredő haszontól el ne vonas
sanak, mert hiszen ez az a cél, amely ős 
alapját képezi minden gazdasági elhaladás
nak. Ennek a fogalomnak legkisebb mértékét 
képezi azonban, hogy a befektetett vagyon 
tejles mértékben megtartassák és igy a va
gyon elhasználódása a termelési költségek 
közé veendő és a vállalat jövedelméből fe
dezendő. Az igy gyűjtött tartalékoknak teljes 
mértékükben meg kell maradniok mindaddig, 

r ameddig rendeltetési céljaikra való felhasz
nálásuk be nem következik. Csak ennek a 
gazdasági alapigazságnak lehet következmé
nye a vállalkozás hitelképessége és teljesitő- 
képessége, vagy röviden az életképessége. 
Ez ellen sem a vállalkozónak, sem a fogyasz
tónak, sem az államhatalomnak vétkezni nem 
szabad, mert a bekövetkező veszélyekkel 
mindnyájan megfelelő módon a saját érde
keikben károsittatnak.

A villamosság, mint energiaforrás, a tech
nika fejlődésével elérte azt a szerepet, amely 
őt megilleti. Amerikában és Európa nyugati 
államaiban a villamos energiát átvivő háló
zatok éppen olyan fontos idegszálai a modern

*)Ezt a minket is közelről érdeklő s te
kintélyes szakember által irt cikket a Kolozs
várt megjelenő „Ellenzékiből vettük át s 
melegen figyelmébe ajánljuk városunk taná
csának, a villamosüzem vezetőségének is. Ez 
a cikk szinte fülünkbe orditja, mi a teendő, 
hogy Szászváros város villamos-müve hiva
tásának, céljának teljes mértékben meg tud
jon felelni. Városunk sok százmilliót kitevő 
vagyona révén befektetendő tőkékhez hozzá
juthat, ergó... de beszéljen a szakember. Szerk.

♦ *)  Kielégitö-e nálunk az, hogy éjfél tájban 
nincs világosság s a villany mellett petró
leumra, gyertyára, benzinre és mécsesekre 
szorulunk ?!

♦**)  Megbizható-e, ha eddig minden év
ben 2—10 héten át gépjavítás s egyéb zava
rok miatt nem kapjuk a fizetett gyertyaerős- 
ségü fényt?!

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

állami életnek, mint pl. a vasúti vagy a táv
iró és távbeszélő vonalak és régen kinőttek 
azoknól a keretekből, amelyek között hazánk 
villamos energiaszolgáltatása tengődik.

Nálunk kis kivétellel az energiatermelő vál
lalatok egészen szűk szükségleteket elégítenek 
ki, számos mü csak a világítás ellátására szo
rítkozik és kevés olyan mü van, amely a gaz
dasági élet általános fejlesztésében fontosabb 
szerepet vinne. (Szászváros város villamos 
müve e kevesek közé semmi esetre sem tar
tozik. Szedő gyerek.)

A háború mint vis major kétségtelenül be
folyást gyakorolt az üzleti vállalkozásra. Leg
rosszabb helyzetben azonban a villamosmü
vek vannak.

A villamosmüvek csekély kivétellel még 
ma is a régi 10—15 év előtti berendezéseiket 
nyúzzák,****)  a rendszeres üzemet csak 
folytonos zavarokkal bonyolíthatják le, fo
gyasztóikat korlátozásokkal akadályozzák meg 
rendes tevékenységük kifejtésében. így áll 
elő az a lehetetlen helyzet, hogy egy ipari 
üzem (villamosmüvek) ahelyett, hogy a leg
nagyobb tevékenységet fejtené ki, minél na
gyobb számú fogyasztónak üzletkörébe való 
bekapcsolása érdekében, a jelentkezőket visz- 
szautasitja, korlátozásra és takarékosságra inti. 
Az ipartelep megfelelő fejlesztése helyett a 
villamosmüvek legtöbbjének egyedüli gondja, 
hogy meglévő, sok esetben már elavult be
rendezéseit ugyahogy jókarban tartsa és mind
ezek mellett az üzembiztonság főként a jó 
szerencsére van alapozva. De a szükséges 
tőke és anyag hiányában a telepek nem tud
ják hálózataikat megfelelően fejleszteni, ami
nek eredménye az elég gyakori, majdnem 
általánosan tapasztalható ki nem elégítő fe
szültség, az elhanyagolt, agyonterhelt háló
zat, a kidüléssel fenyegető oszlopok és mindaz, 
ami sokszor siralmas látványt nyújt a szak
embernek, mikor hazai villamos telepeink leg
többjét közelebbről megtekinti.

Ezt alig lehet másnak, mint a legtisztább 
rablógazdálkodásnak tekinteni.

Az eddig vázolt gazdálkodás az idők fo
lyamán a teljes műszaki és gazdasági össz- 
szeomláshoz vezet. (Halljuk-e ezt mi, jó Szász
városiak ?)

A villamosmüvek berendezései fokozatosan 
elhasználódtak. Ennek ellensúlyozására ok
vetlen szükséges, hogy a felfrissitésre szük
séges összegek újítási alap formájában tar- 
talékoltassanak. Az ujitási alap létesitéséről 
és évenkénti táplálásáról békében minden 
vállalat gondoskodott, de a pénzelértéktele
nedés ezt illuzóriussá tette. Ma pedig a fo
gyasztásra kerülő villamos energia árának 
hatósági leszorítása lehetetlenné teszi meg
felelő összegek tartalékolását. (Nó, Szászvá
roson a villamos energia árát éppen a hatóság 
emeli!)

Természetes, hogy a fogyasztó egoista szem
pontjából semmiféle áremelkedés sem rokon
szenves és az is bizonyos, hogy az árak mér

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

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

tékének minden vonalon való csökkentése, 
vagy legalább is állandósítása igen kívána
tos volna. Bizonyos azonban az is, hogy spe
ciálisan a villamos energia árának mestersé
gesen alacsony értéken való tartásával az 
egyes városok fogyasztóközönségei maguk 
alatt vágják a fát. Visszaélnek a régi üzemek 
kényszerhelyzetével, ezzel szemben olyan he
lyeken, ahol az utolsó években létesítettek 
villamos üzemeket, az áramot teljesen a bé
keparitáson, sőt anál drágábban és pedig 
készséggel fizetik. Sok esetben pedig nem is 
egészen kifogástalan minőségű termékért. így 
például a Brassóban létesült kisebb, egyes 
házcsoportokat ellátó telepek fogyasztói a vi
lágítási áram kwórájáért 25—40 leüt fizetnek.

Természetes eredménye az eddig folytatott 
árpolitikának, hogy kellő jövedelmezőség hiá
nyában a tőke a villamosmüvekben való el
helyezkedésektől tartózkodik és igy nem vár
ható ennek az általános gazdasági szempont
ból rendkívül fontos iparnak fellendülése.

A lozsádi ref. ifjúság 
műkedvelő előadása.

A lozsádi református ifjúság husvét má
sodnapján d. u. szinielőadással összekötött 
ünnepi mulatságot rendezett. Ez alkalommal 
színre került a „Cigány“ c. kiváló 3 felvoná- 
sos népszínmű, melyet a parochia udvarán 
felállított és találóan elrendezett színpadon 
adtak elő.

A szindarab szereplői voltak: Gyenge Sá
muel lozsádi lévita lelkész (bárszegi földesur), 
Zudor Máté (Zsiga cigány), Fekete Ida (Rózsi), 
Zudor Bálint (Peti), Vincze Máté egyházfi 
(Kurta nagygazda), Zudor Endre (Gyuri), 
Gyenge Birike (Rebék asszony), Fekete Máté 
(Márton gazda), Zudor Gyula (urasági hajdú), 
Kiss Máté (kisbiró), Farkas Irén (Évi), Fe
kete Lenke (Sári), Györffi Ilona (Kondomé), 
Székely Vilma (Erzsi), Ferencz Juliána (Panni), 
Ferencz Sándor, Székely József (vőfélyek), 
Zudor Máté Károlyé és Herceg Máté (nász
nagyok), Bükös József (egy öreg).

A szereplők mindenike nemes igyekvéssel 
törekedett arra, hogy ez alig egy év alatt im
már 7-ik előadás is jól sikerüljön. Az elő
adásra úgy Lozsádról, mint a szomszéd fal
vakból nagyszámban gyűlt össze a közönség. 
A gyermekekből, felnőttekből, továbbá min
den mozogható nagyapa és nagyanyókbó) 
álló hallgatóság mohó kiváncsisággal hall
gatta végig a gyakran szereplő Zsiga cigány 
okos és legtöbbször kacagtató mondásait, to
vábbá a kutnál pletykázó leányok és Rebék 
asszouynak a Zsigával történt személyeske
désein, az előbbieknek a hajdúval űzött ked
ves incselkedésein olyan jóizüeket kacagtak, 
hogy gyönyörűség volt azt látni. Ugyancsak 
megható volt, mikor a két főszereplő, Gyuri 
és Rózsi közt lefolyt szerelmi szóváltás alkal
mával a Rózsi sorsát sirató szemeket lehetett 
látni. Boldogok voltak a szülők is, látva, hogy
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azt a sok időt, mit a próbákra való járással 
eltöltőitek fiaik és lányaik, valamint a férj és 
apa, (mert az is volt Vince Máté 52 éves 
egyházfi személyében) ilyen szépen fölhasz
nálták s most már boldog örömmel látták be 
ismét, hogy ez is munka 1 Ez sem haszon
talan időfecsérlés 1 A betanítást édes anya
nyelvűnknek műveléséért az ifjúság és hivei 
iránti önzetlen szeretetből Gyenge Sámuel 
lévitalelkész végezte, türelemmel párosult hoz
záértéssel, föláldozva minden szabad idejét. 
Egyéb dologban odaadással segédkeztek: Zu- 
dor Bálint, a ref. egyház érdemes buzgó ku
rátora; Nagy Antal, Vincze György, Győrffy 
Dénes, Győrffy Samu, Ferencz Béni, Farkas 
Béni presbiterek, az egyházfiak és ifj. Fekete 
Zsigs, kik mindannyian elismerést érdemel
nek. Tudósitó.

Színház.
F. hó 8-án gyér sorok előtt Bús Fekete 

László „Mihályiné két leánya“ c. 3 felv. vig- 
játéka került szinre. A .szenzációs vígjáték“ 
többet Ígért, mint amennyit nyújtott. Szelle
messég, ötletesség tekintetében bizony mé
lyen alatta áll például a „Sasok“-nak, a .Kép
viselő ur“-nak. A darab helyzetek és cselek 
szülte komikuma nem gyakorolt .feltűnő“ 
hatást a közönségre. A vígjáték jó lehet, de 
szenzacionális semmi esetre. Derék színé
szeink azonban ez alkalommal is kitünően 
oldották meg feladatikat. Takácsné Szegedi 
Manci, aki özv. Mihályinét kreálta, brillírozott 
ez estén. A darab komikumának kidombori- 
tásában mint a gyermekeiért mindenre képes 
anya elsőrangút produkált. Temperamentu
mos játéka tehetségének sokoldalúságáról tett 
bizonyságot. A közönség rokonszenve sűrűn 
nyilatkozott meg a neki szóló tapsokban. 
Klárit Beck Rózsi játszta, aki ez estén is min
den jelenetében kitűnő volt. Sokat kifejező 
mimikái, gesztusai a drámai fordulatokban 
is szépen érvényesültek. Kinizsi Margit Ma
riskája szintén szimpatikus volt s rutinos já
tékának elevensége, közvetlensége nagy ha
tást ért el. Vigh Ernő a mérnököt kreálta. 
Hü alakításával kifogástalanul személyesítette 
meg a szerelmes, de reális gondolkozásu, be
csületes féjjet. Komoly szerepét nagy ambí
cióval játszta. Szűcs László Zsiga bácsija 
szintén élethü volt s nagy derültséget keltett. 
Vermes Dezső a Dániel szerepében haladás
ról tanúskodó alakítást végzett. Orlay Rózsi 
Virgilné rövid szerepében temperamentumos 
játékával kitűnő volt. Itt emlitjük meg, hogy 
azt azt a jelenetet, amelyben Virgilné látoga
tást tesz özv. Mihályinénál, a benne szerep
lők hatásosan oldották meg. Takács Antal 
Rosenzweigja jó volt, de maszkja nem felelt 
meg. ifj. Tibor Dezsőké az Andriska fősze
repében kedves volt.

Május 9-én Farkas Imre 3 felv. „Nótás ka
pitány“ c. operettje ment. A közönség zsú
folásig töltötte meg a szinházi termet, de nem 
hiába, mert Thalia papjai ez estén elsőran
gút produkáltak. Gretét Pataky Eliz prima
donna kreálta. Közönségünk már a múltak
ból is előnyösen ismeri a művésznőt, aki ki
forrott művészetével ez estén is elragadta a 
hallgatóságot. Játéka, éneke művészi érték s 
igy nem csoda, ha a virágcsokrok s viharos 
tapsok ez alkalommal sem maradtak el. Ta
kács Antal a kapitány szerepében szintén di
cséretet és elismerést érdemel. A kantinos 
leányt Kinizsi Margit játszta, aki ez estén 
elemében volt. Játéka, tánca sok tapsot ara
tott. Partnere Vigh Ernő volt, aki a Miska 
kitünően megjátszott szerepében állandó de
rültséget keltett. Ügyes táncát megujrázták.

Hü őrmester-tipus volt Szűcs László, akinek 
rutinos játéka ez estén is nagy sikert aratott.i 
Szepessy Manci Bébi grófnő szerepében tűnt 
ki. Vermes Dezső az ezredest kreálta. A szi
gorú, nyers, de jólelkü ezredes hü típusát 
mutatta be. Ambicióval teljes játéka elismerést 
érdemel. Bódi grófot Dorogi László, Sal- 
vator herceget Faludy Béla játszta elismerésre 
méltó ambicióval. A többi szereplők is jók 
voltak. A mulatási jelenethez Zanka Károly 
helybeli cigányprímás néhányadmagával szol
gáltatta a „valódi cigányzenét“. Érdekes, hogy 

derék zenészeink nem kaptak „lámpaláz“-at.
F. hő 19-én Lehár „Pacsirta“ c. hires ope

rettje ment. Közönség közepes számban. A 
darab sikeréből Pataky Eliz (Juliska), Kinizsi 
Margit (Vilma), Takács Antal (festő), Vigh 
Ernő (a báró) és Szűcs László (Török Pál) 
vették ki az oroszlánrészt. Nagyon jók vol
tak: T. Szegedi Manci (cseléd), Faludy Béla 
(Bodrogi).

F. hó 11-én zsúfolásig telt ház előtt Szi
lágyi „Levendula“ c. operettje került szinre. 
A darab a közönség sürü tetszésnyilvánitása 
mellett kitünően pergett le. Pataky Eliz Ka
milla grófnő szerepében újra megcsillogtatta 
előttünk művészi tehehetségét. Tisztán csengő, 
kellemes énekszámjai könnyed, előkelő játéka 
sok tapsot aratott. A hires Szentpétery szí
nész szerepét Tibor Dezső színigazgató kreálta. 
Először volt alkalmunk őt szerepelni látni 
s igy érthető kiváncsisággal néztünk ez estén 
játéka elé, amely nagy meglepetés volt, hi
szen az ő szerepköre a dráma. Kisült azon
ban, hogy derék direktorunk operettben is 
fényesen tudja megállani a helyét s nemcsak 
játékánának művészi finomsága, hanem kel
lemes, tisztán csengő hangja is elsőrangú. 
Kellemes megjelenése, művészi rntinja, az ér
zéseket élénk szinekkel festő játéka, éneke 
egy csapásra meghódította a közönséget, mely 
viharos tapsokban sűrűn adott kifejezést tet
szésének. A közönség általános óhaja, hogy 
mentül többször lássa őt a világot jelentő 
deszkákon. Reméljük ezen óhajnak, amennyire 
csak lehet, eleget fog tennni. Dérynét Kinizsi 
Margit kreálta nagy sikerrel. Játéka, éneke 
kifogástalanul preciz volt s nagyban fokozta 
a közönség iránta való őszinte szimpátiáját. 
Kinizsi Margit szintén értékes tagja a társu
latnak, aki szerepeit művészi ambicióval kre
álja s úgy vig, mint komoly szerepekben él
vezetest produkál. Vigh Ernő a hires Me- 
gyery szinész szerepéeen ez estén is elsőran
gút produkált. Ügyes játéka, jó és tiszta ki
ejtésű éneke és művészi tánca nagy hatást 
keltett. Méltó partnere volt Szepessy Manci, 
aki Lotty szerepében gyarapitotta eddigi si
kereit. Takácsné Hitzingernéje ez estén is el
ismerést és sok-sok tapsot aratott. A művé
szi rutinnal, elevenséggel teljes értékes játéka 
a darab sikerét nagyban emelte. Faludy Béla 
Flóriánja állandóan nagy derültséget keltett. 
Vermes Dezső Francescó gróf szerepében ez 
estén szintén kitűnő alakítást mutatott be. Az 
előkelő osztrák mágnás operett figurája hűen 
jutott kifejezésre játékában. A többi szerep
lők is jók voltak.

F. hó 12-én a helybeli aranyifjuság köz
kedvelt tagja, a bicsérdista Gönczy Pál ál
latorvos-jelölt vendégfelléptével Zilahi Lajos 
hires és kedves 3 felv. vigjátéka, a „Süt a 
nap“ került bemutatásra. A nagyszámú kö
zönség élvezettelel nézte végig e vígjátékot, 
melynek szereplői tudásuk legjavát nyújtották 
ez estén. Kinizsi Margit Sárikája tökéletes já
tékával művészit produkált. Sokoldalúsága, 
rutinja s az a komoly ambició, amely min
den szerepéből előtör, ez estén is utat talált 
magának a publikum szivéhez: lelkesen tap

solta meg jeleneteit. A társulat értékes tagja 
i Kinizsi Margit, akit minden szerepében élve
zettel hallgat a közönség. A harcias falusi 
postamesternét Beck Rózsi kreálta. Élethü 

alakitásával, rutinjável nagy hatást keltett. 
Szepessy Manci Jolánkája, eltekintve, hogy 
néha túl gyorsan beszél, kitűnő alakitás volt. 
Szűcs László a tanitó szerepében brillirozott 
ez estén. A derék szinész a publikum szim
pátiájából újból egy nagy részt aratott le. 
Gönczy Pali a forgalmista szerepében ügyesen 
állta meg helyét a hivatásos színészek között. 
Mindvégig jó volt s egyes jelenetei nagysze
rűen sikerültek. Dicséret illeti meg. Vermes 
Dezső rokonszenves tiszteletese szintén ki
tűnő alakitás volt. Vermes régi ismerősünk s 
a haladás nála is felfedezhető. Mihály szere
pében Takács Antal elsőrangút produkált ez 
estén is. Rutinos, vonzó játéka sok tapsot 
aratott. Vigh Ernő kurátorja hűen varázsolta 
elénk a falusi gazdag, de fösvény, számitó 
és ravasz paraszt portraiját Nagyon jók vol
tak: Takácsné (Sámsonná), Orlay Rózsi (a 
tanitónő szerepében.

F. hó 13-án a „Szultána“ c. operettujdon- 
ság ment. A kiállitásos darab sikeréből Pa
taky Eliz (Mary), Kinizsi Margit (Szultána), 
Takács Antal (a szultán), Vigh Ernő (a ri
porter), Szűcs László (Hasszán bej), Sze
pessy Manci (Daisy), Vermes Dezső (admi
rális), Takácsné (katicabogár), alaposan ki
vették a részüket, de ennek dacára az új
donság nem váltotta ki azt ahatást, amelyet 
hirétől vártunk. A kiállitásos darabok sorsa 
ez a vidéken.

F. hó 14-én Szűcs László szinészkedésé- 
nek 35-ik évfordulója alkalmából a „Vén gaz
ember“ c. 3 felv. életkép került szinre Gönczy 
Pál és Solymossy Gyula helybeli műkedve
lők felléptével. A közönség nagy száma a 
jubiláló szinész iránti szimpátiájának volt a 
dokumentuma. A címszerepben Szűcs László 
kiforrott művészetével, élethü alakitásával nagy 
hatást keltett. Mikszáth regény-alakja öltött 
testet benne. Szepessy Manci Máriája ez es
tén is bájds, kedves volt. Vigh Ernő a fő
hadnagy szerepében elsőrangú alakítást vég
zett. Beck Rózsi élethü Perkálné-ja művészi 
alakitás volt. Gönczy Pali Pál báró és Soly
mossy Gyula az orvos szerepében nagy ott
honossággal mozogtak a színpadon s ügye
sen oldották meg feladataikat. Nagyon jók 
voltak: Vermes Dezső Inokay báró, Takács 
Antal Balassa báró, Takácsné a bárónő sze
repében. A közönség sürü tapssal honorálta 
a jó előadást.

• *
Tibor Dezső színtársulata e hét végén be

fejezi előadásait városunkban. Hisszük, hogy 
közönségünk meleg érdeklődése végig kitart. 
Reméljük, hogy a szezon végére hagyott ki
váló újdonságok az eddigieknél is nagyobb 
közönséget fog vonzani a szinházba. Derék 
színészeink meg is érdemlik a pártfogást.

tfan-Toj/.

NAPI HÍREK.
— Áthelyezés. A pénzügyminiszter Crisan 

Mark dévai pénzügyigazgató helyettest kine
vezés folytán a nagyenyedi pénzügyigazga
tósághoz helyezte át. Crisan Mark f. hó 1-ével 
már el is foglalta uj hivatálát. — Calabri 
János pénzügyőri szemlészt a pénzügyminisz
ter Vingárdról Hátszegre helyezte át és az 
ottani pénzügyőri szakasz vezetésével bizta 
meg.

— Május 10-dikét Szászvároson is mél
tó keretek között ünnepelték meg. A város 
zászlódiszt öltött s az összesz templomokban
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istentisztelet volt. A piacon katonai parádé 
volt, amelyen Aritonovici ezredes tartott szép 
bészédet. Az ünnepségek után a polgármes
ter által vendégül meghívottak diszebédben 
vettek részt, amely a városház tanácstermében 
folyt le s d. u. 4 óráig tartott. A tisztikar és 
az összesz hivatalok képviselve voltak a la
komán, amelyet Braun Mór a Bulevárd kávé
ház üzletvezetője szervirozott.

— A liberális párt kongresszusa Déván. 
F. hó 17-én tartja az országos liberális párt 
kongresszusát Déván, amikor is — értesülé
sünk szerint — a miniszterek közül is többen 
le fognak jönni Dévára. Ez alkalommal fog
ják hivatalosan megnyitni a párt dévai klub
helyiségét is.

— Halálozások. Sztalióczky Ferencz fő
molnár életének 54-ik évében rövid szenve
dés után fólyó hó 4-én Déván elhunyt. Ha
lálával egy becsületes munkás élet zárult le. 
Éveken keresztül volt szakvezetője a dévai 
Hengermalom részvénytársaságnak, ahol ki
váló szaktudásával nagyban hozzájárult a vál
lalat felvirágoztatásához. Temetése f. hó 6-án 
d. u. 4 órakor volt Déva város polgárságá
nak osztatlan, őszinte részvéte mellett. Az 
elhunytban Szőllősy József, Szőllősy János 
helybeli volt rendőrkapitány bátyja, az apósát 
gyászolja.

— Templomi koncert. A helybeli szász 
„Liedertafel“ pünkösd első napján d. u. fél 
négy órakor az evang. templomban koncer
tet rendez, amelyen a helybeli 92-ik gy. ez
red zenekarának tagjaiból és polgári dilettán
sokból álló zenekar, továbbá Borger tanár 
Nagyszebenből, Fabini Klára úrnő és Fer
nengel Rudolf helyből fog közreműködni. A 
hangverseny zenei esemény lesz városunkban. 
Bővebbat jövő számunkban.

— A Helybeli katonazene minden ked
den, csütörtökön, vasárnap és ünnepnapokon 
játszik a Főtéren.

— Baleset. A helybeli 92-ik gy. ezred
ben szolgáló Dimitriu őrnagy f. hó 10-én 
egy általa még nem lovagolt tüzes vérü lo
von vonult ki a katonai parádéra. A kaszár
nyától alig 30—40 lépésnyire lova váratla
nul ágaskodni kezdett úgy, hogy a nehéz 
testsulyu őrnagy alatt elvesztette az egyen
súlyt s hátrafelé vágódott s maga alá temette 
lovasát. A súlyos sérüléseket szenvedett őr
nagyot azonnal a szászsebesi kórházba szál- 
litották. Csontrepedések, súlyos természetű zu- 
zódások következtében iszonyú fájdalmakat 
szenvedő őrnagy állapota — amint jelentik 
— javulóban van s remény van arra, hogy 
operációra nem lesz szükség. A civil társa
dalomban is közkedvelt őrnagy balesete vá
rosszerte részvétet keltett.

— A reformátusok kerti ünnepélye. 
Illetékes helyről kapjuk a hirt, amit öröm
mel sietünk közölni kedves olvasóinkkal, hogy 
miként a múlt évben, úgy az idén a ref. 
Dalárdisták kezdeményezésére a ref. Szom
szédság és Nőegylet együttes közreműködé
sével a Kún-kollegium kertjében a tavalyi
hoz hasonló nagyszabású juniálisban lesz ré
szünk. A mulatság időpontja még nincs fixi- 
rozva ugyan, de az előző évihez hasonlóan 
junius utolsó vasárnapján lesz a legkedvezőbb 
időpont. A dalárda több énekszámmal fog 
szerepelni, s a minél változatosabb műsor 
összeállításán már javában fáradozik a ren
dezőség.

ERZSÉBET MOZI
a „TR ANSSYLVANI A“-ban.

Ma vasárnap, május hó 17-én 
délután 4™ és este 8?® órakor

Lucie Doraine
a legbájosabb, legsikkesebb mozidiva 

legújabb fellépte a

MÁMOR
hipermodern társadalmi dráma fősze
repében. Pazar fényűzés, fantasztikus 

kiállítás. Ezenkívül:

Vidám lord. 
ARTHUR PINERO szenzációs vigjá- 
téka 6 felvonásban, Amerika legszebb 
művésznői és legjobb komikusaival.

Figyelem! Figyelem!
Áldozó csütörtökön

elsőrangú ünnepi műsor!
— Tűz. Vasárnap máj. 10-én a városi 

villamos telepen levő katonai élelmezési rak
tár cseréppel fedett kenyérsütődéje eddig is
meretlen okból kigyult. A szerelékeikkel nyom
ban kivonult tűzoltóságnak a ház fedélrészei
nek elégését már nem tudta megmenteni s 
csak az oltásra szorítkozott, ami sikerült is. A 
kivonult tűzoltók érdeme, hogy a közelben 
levő más épületek nem fogtak tüzet. Tűz 
esetek alkalmával rendszerint az alább felso
rolt tűzoltók jelennek meg s vesznek értékes 
részt az oltásból: Faragó Endre tűzoltó fő
parancsnok. Speil Ede és Ciurdaresc Ilié 
alparancsnokok, továbbá Schmidt JA. K, Be- 
rivoy István, Budoiu Vazul, Tat Moise, Ájben 
Géza, Bede Sándor, Dörner Richárd, Solymossi 
József, Stoián János, Billich Nándor, Graef 
Erich, Helwig Károly, Procinkievicz Eugen, 
Hartwich Osvald, akik mindig s igy ez al
kalommal is ott voltak. Germán János tűz
oltó kürtöst említenünk sem keli, mert ő 
mindenütt ott van. A tűz belülről keletkezett 
s valószinü, hogy a padláson ütött ki.

— A róm. kath. polg. isk. tanári tes
tületé ez évi tavaszi ünnepélyét f. hó 31-én 
rendezi. Bővebbet a következő számban.

— A helybeli zsidó hitközség Goldmann 
Sámuel alelnök elnökletével f. hó 10-én rend
kívüli közgyűlést tartott, amelyen a dr. Lőwen- 
stein Lajos lemondása folytán megürült hit
községi elnöki állást töltötték be. Az uj hit
községi elnök Vass Gyula lett, aki 14 évi 
itt tartózkodása alatt közgazdasági téren is 
hasznos alkotásokat létesített s aki, nemcsak 
a hitközségi tagok, hanem a városi lakosság 
szinpátiáját is birja. A beléje helyezett biza
lom nehéz feladatokat ró reá, melyeket — is
merve az ő fáradságot nem ismerő tevékeny
ségét — minden bizonnyal hűen fog elvé
gezni. Az egyidejűleg megejtett tisztujitás 
eredménye a következő: alelnök Goldmann 
Sámuel, pénztáros Weisz Dezső, titkár Stern 
Vilmos, gondnok Junger Samu, másodgond
nok Hammermann Sándor lett. A választmány 

tagjaivá a következők választattak meg: dr. 
Löwenstein Lajos, dr. Radó Izsó, Ábrahám 
Albert, Ábrahám Manó, Stern Manó, Preisich 

Jakab, Májer Ignác, póttagokká: Schlein Li- 
pót, Lőwy Simon, Liebermann Lajos.

— Személyi hir. A helybeli rom. kir. 
adóhivatalnál szolgáló Gheorgiu Adám al- 
ügyosztályvezetőt pályázata alapján a piskii 
adóhivatalhoz tárnoknak nevezték ki. Neve
zett tisztviselő pályázatát visszavonta s igy 
továbbra is a helybeli adóhivatalnál marad.

— Megnyílt a gyógyi fürdő. E hó 15-én 
nyilt meg a gyógyi fürdő. Az előszezonban, 
amely junius 15-ikéig tart, a tavaly is sokan 
keresték fel a fürdőt, hiszen a főszezonig 
minden 30 százalékkal olcsóbb. Ifj. Branga 
János fürdőbérlő a legmesszebbmenő igé
nyeket is igyekszik kielégiteni s igy nem 
csoda, ha a főszezonra (juuius 15-től augusz
tus 15-ig) a szobák nagyrésze már le van 
foglalva. A klimatikus gyógyhelyet messze 
földről keresik fel a betegek, egészségesek. 
Bécsből, Bukarestből s az ország távolabbi 
helyeiről is eljönnek a fürdőzők, hogy a hév
forrás vizét, iszapját igénybe vegyék. A für
dőtelep teljesen rendbe hozva várja a ven
dégeket s amint értesültünk már a megnyi
tás napján, május 15-ikén is számos fürdő
vendég jelent meg. A fürdő vendéglője Ízle
tes ételeivel, kitűnő italaival ez évben is nö
velni fogja jóhirnevét. Kívánatra a fürdőbérlő 
kényelmes autóbusza olcsón áll a közönség 
rendelkezésére. (Szászvárostól a fürdőig sze
mélyenként 50 leu, vissza ugyanannyi). Vár
megyénk közgazdasági jelentősége a fürdők 
nagyobb forgalmával szintén nő s igy ör
vendetes jelenségnek tartjuk, hogy az algyógyi 
fürdő látogatottsága révén a termelő lakos
ság is előnyösen és hosszas utánjárás nélkül 
tudja értékesíteni a fürdőközönség élelmi
szükségleteire való termel vényeit. A fősze
zonban naponként rendes autóbusz-járat lesz 
a fürdőre. Azok, akik nem juthatnak a für
dőtelepen lakáshoz, a faluban magánházaknál 
bérelhetnek lakást. Az árak most alakulnak 
ki s később azokról is tájékoztatjuk olvasó
inkat. Ifj. Branga János fürdőbérlő úgy szó-, 
mint Írásbeli megkeresésekre készséggel nyújt 
felvilágosításokat. A fürdővendégek névsorát 
rendesen közölni fogjuk.

— Inspekciót e héten (1925. május 18 
reggel 6 órától május 25 reggel 6 óráig) a 
főtéren levő Graffius-féle gyógyszertár tart. 
Éjjeli csengő működik.

— A Diversumban kaphatók: Egy teljes 
szalon berendezés, tükörkeret. (A tükör eset
leg külön is.) Egy szalongarnitura, egy teljes 
ebédlő berendezés ágysodronybetéttel, szekré
nyek antik szekrény és fiókos szekrény, var
rógépek bejelentve. Vidékről egy zongora és 
egy piáninó bejelentve. Ezenkívül férfi és női 
cipők, cilinderek, jumperek, függönyök, ruhák 
stb. Árukat eladásra vidékről is elfogadunk.

— Dollártolvajok a dévai postán. Múlt 
számunkban már megirtuk, hogy a dévai pos
tahivatalnál nagyobbszabásu sikkasztásra jöt
tek reá. Errevonatkozólag a „Déva és Vi
déke“ a következőket írja: A postahivatal 
három fiatal tisztviselője rendszeresen lopkodta 
az Amerikából érkező levelekből a dolláro
kat. Április 16-án helyezték Dévára Arnauti 

tisztviselőt, aki első éjszaka, tekintettel arra, 
hogy még nem volt lakása s a postahivatal
ban hált, azzal kezdte meg működését, hogy 
dollárokat lopott. Egyelőre ezt még nem is

Heiter Emil fényképészeti műtermeiben Szászvároson (Vásár-u. Central 
mellett), Petrozsényben (Jiul Cultural-udvar) művészi fényképfelvé
teleket eszközölnek, valamint fényhépnagyitásoh is festÉseh is Elvállaltatnah l 2w i—
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vették volna észre, csakhogy a fiatalemberi 
az élet örömeiből is kivette a részét, sokat' 

ivott és sokat költött, ami a rendőrség figyel-' 
mét is magára vonta. Amikor a rendőrség j 
tudomására jutott, hogy a Fehér-Kereszt fő
pincérének dollárokat, számszerint 43-at adott 
el, május 1-én este fél 9 óra körül a Metz-j 
féle bodegában éppen ivás közben igazolásra 
szólitotta fel a fiatal tisztviselőt és kérdőre 
vonta, hogy honnan vanak dohárai. Beismerte, 
hogy az Amerikából érkezett leveleket lop
kodta. Bűntársa volt Bengliu kollégája is, aki 
a pénz elköltésében segített neki. Ez utób
binak vallomása nagyon zavaros. Ettől füg
getlenül jött a nyomára Markovits Joan tiszt
viselőnek a bűnösségére a dévai rendőrség. 
F. hó 2-án ugyanis házkutatást tartott neve
zettnél. Két szekrényben több rendbeli uj ru
hát és egyéb ruhaneműt találtak, ami fizeté
séből nem tellett volna. Ugyanis Markovits 
fizetése mindössze 1900 leu volt, amiből 
kosztra 1200-at, lakásra 400 leüt fizetet s igy 
a maradékból három hónap alatt, amióta a 
dévai postahivatal szolgálatában áll, nem jut
hatott volna olyan sok ruhára. Letartóztatás 
után ő is beismerte, hogy 160 dollárt sikkasz
tott, még pedig olyanformán, hogy amikor az 
expeditiónál volt, a dolláros leveleket haza
vitte, kibontotta, aztán a dollárok kiemelése 
után ismét visszaragasztotta a leveleket és
Úgy expediálta. A dollártolvajoknál csekkeket vel0 iátszó Gönczy Palinak — Bicsérdy hü hívének — 
is találtak. A dévai rendőrségnek az a véle-i‘isz‘eIöi egy szép virágcsokrot nyújtottak fel. E cso-

, , , ... . . korhoz mellékelve volt egy csomo retek, aauta,ménye, hogy a lopott összeg sokkal nagyobb hagyma> sóska> spenót és "vers 
a beismert összegnél, miért is az összes■ — 
megyei rendőrség, valamint főszolgabirósá-' 
gok utján a közönség tudomására adta, hogy 
aki Amerikából pénzes levelet vagy csekket W 
várt, az jeletkezzen a dévai rendőrségnél,1 wf 

hogy a nyomozást tovább folytathassák. La- '«j 
púnk utján is felkéri a rendőrség mindazokat, 
akik megkárositottnak gondolják magukat, 17W 
hogy jelentkezzenek. A dollártolvajokat letar- Ws 
tóztatták és bekisérték a dévai ügyészség fog- M 
házába, ahol most előzetes letartóztatásban W 

vannak. Tudni kell, hogy az Amerikából jött 
leveleket Temesvárt szortírozzák s a Hunyad- W? 
vármegyébe szólókat a dévai postának küld- M 
ték, hogy a címzettekhez eljuttassa. Ezért T 
fontos jelenteni a várt, de meg nem érkezett g| 
pénzeket. BE

ÓDA
Gönczy I’álhoz.*  

vérpatakba csillan az első napsugár, 
vérözönbe fürdik az utolsó sugár,

Hol 
Hol 
Korlátlan hatalommal ott Pali dirigál. 
Száját ha húzza kegyetlen mosolyra 
Marha fejek hullnak le a fürészporba. 
Szavára hullnak a birkafejek 
S bőgnek a tehenek 
S bőgnek a tehenek.

Szive kegyetlen, mosolya döbbentő, 
Sárga csizmájában, ha betoppan Ö. 
Tekintettel nincs Ő a bicsérdistákra, 
Tehénre, ökörre s egyébb nagy marhákra. 
Pedig jómaga is Mestere e tannak,
Mely hirdeti, hogy jól laksz füvei, falevéllel 
Füvei falevéllel és egyébb zöldséggel.
Méla csend borul sóhajok hídjára: 
Színházban játszik ma vágóhíd királya.
Olt szedi a babért — salátát és hagymát, 
Mivel bámulói Őt itt elhalmozzák.
Legyen játéka nagy sikerrel teljes 
S az illat, mit áraszt, fübszagától mentes, 
Füszagától mentes.

Szászváros, 1925. május 12-én.

A bámuló tisztelők.

*A „Napsütésében a forgalmistát mint müked-

I STERN & ROTH | 
| bőrkereskedők, Szászváros. | 
| Mindennemű bőr, talp és cipészkellékek, vala- | 
§ mint cipőfűzők, krémek, gummisarkok raktáron | 
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Tisztelettel értesítem a n. é. 
közönséget, hogy f. hó 16-án 
(szombaton)

kerthelyiségemet 
megnyitom s most és ezen
túl is minden szombaton flek- 
ken-estélyt vargabélessei (egy 
teríték 30 leu) rendezek. — 
Kitűnő dr. Marcsák-féle gyu
lafehérvári fajborok, fagylalt 
parfé. A zenét egész nyáron 
át Pista Vilmos zenekara szol
gáltatja. — Ebéd-, vacsorára 
abonensek elfogadtatnak.

Tisztelettel:

özv. Mirovitz Ignácné 
a Bulevard kávéház és cukrászda bérlője. 
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— Soffőr-tanfolyam. Szöllösy János, a 
„Mercur“ autóforgalmi vállalat vezetője a 
megyei prefektus engedélye alapján városunk
ban 6—7 hetes sofförképző tanfolyamot tart. 
Jelentkezni nála május hó 20-ig.

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

Orá^tie, Főtér. 168 8-
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Üzlet megnyitás.
Tisztelettel értesítjük a n. é. közön
séget, hogy Déván Str. Principale 
Carol (volt Hunyadi-ut) 5. szám 

alatt modern

butorraktárt 
és kárpitos 

üzletet nyitottunk.
Rendelésre készítünk „Club“ búto
rokat bőr és más kivitelben. Pon
tos és szolid kiszolgálás. Szép kivitelű 
és elsőrendű szakmunkát készítünk. 
Kérjük a nagyérdemű közönség szi

ves támogatását.

BINDER ÉS STEIN 
213 DÉVA. 3-3

Ú
jdonság! Saját különleges ruganyos ágybetétek. 

|

A tavaszi idényre: 
Szövetek, delainek, 

zephirek, kartonok, 
saját szövésű asztalnemüek, 

törülközők, szabókellékek, 
vásznak, rövid-, kötött áruk 

a legjobb minőségben és legolcsóbb árak mellett kaphatók 

DÖRNER & LEWITZKY 
kereskedő cégnél, Szászváros, Kispiac-tér. ns 7-13

iü LÖWY SÁNDOR, Petro^eni
Kézmü, textiláru és készruha-raktár nagyban és kicsinyben.

Minden eddigi reklámáraknál olcsóbban aján
lom a tavaszi saisonra a következő áruimat s
Színes kartonok 
Mosódelin (tavalyi minták) 

, cosmanósi áru
„ francia áru

Chiffonok 80 cm. széles
Kanavász, zefirek, fél len anyag 
Ingzefir óriási választékban 
Freinsch férfi-ingekre 
Színes Lyberti, gyönyörű választékban 
Eponge színes, dupla széles

„ francia áru

Ezenkívül harisnyák, keztyük, nyakkendők, gyermek-soc- 
cerlik, rövidáruk óriási választékban, a napi áraknál sokkal 
olcsóbban kerülnek eladásra, tekintettel az óriási pénzkrizisre.

Mielőtt bárhol vásárolna, kérem, kérjen tőlem ajánlatot.
Kiváló tisztelettel: 127 20—

Lőwy Sándor Versenyárnháza petrozsény.
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