
XIII, évfolyam. Orăștie (Szászváros), 1925. julîtis 12. 28. szám

Előfizetési órak:
Egész évre — — — 120 Lei.l Negyed évre— — — 30 Lei.
Fél évre— — — — 6ff , | Egyes szám ára — — 2'50, 

Nyílt tér soronként 1O Kel.

A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőséghez 
a pénzküldemények és hirdetések a kiadóhivatalhoz kflldendők 

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

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

Ami Szászvároson is szükséges. 
A szászvárosi és környékbeli ke
reskedők és iparosok ügyeimébe.

Viszhang a dévai kereskedőtanács határozatára. 
Amint a „Déva és Vidéke“ laptársunk irja, 

a dévai „Sfatul Negustoresc“, (melynek szá
mos iparos tagja is van) választmánya a leg
utóbb tartott ülésén Onitziu Aurél titkár ja
vaslatára elhatározta, hogy Déván tisztán a 
kereskedők és iparosok érdekében és azok 
hitelszükségleteinek kielégítésére bankot ala
pit és pedig részvénytársasági alapon. A 
választmány a terv kidolgozására dr. Grosz- 
mann ügyészt és az eszme felvetőjét bizta meg.

Laptársunk e határozattal kapcsolatban a 
következőket irja: Az eszme nagyon szép és 
életre való, mert valóban, már rég szükség 
van egy kereskedőbankra. — Vigyáznia kell 
azonban a Tanácsnak arra, hogy a kezdő 
bank tényleg a Tanács tagjainak kezében le
gyen. Ezért kis részvényeket kell kibocsátani 
nagyobb mennyiségben és előre meg kell 
akadályozni azt, hogy esetleg az összes rész
vények — mondjuk — 10 kézben fussanak, 
miáltal ez a 10 nyerne a bank felett korlát
lan hatalmat. Ügyelnie kell arra is a tanács
nak, hogy a részvények ne kerülhessenek 
más kézbe, csakis kereskedő kézbe. Annyi
val is inkább fontos a kereskedőkre nézve ez 
a bankalapitás, mivel csak független tőkével 
dolgozó kereskedőosztály maradhat minden 
tekintetben függtlen.

A „Szászváros és Vidéke„ osztja ezt a né
zetet. Több oldalról informálódtunk s meg
állapítottuk, hogy a szászvárosi és környék
beli kereskedők és iparosok is nélkülöznek egy 
olyan pénzintézetet, amely tisztán az ők ér
dekeit szolgálja. Nem kell sokat filozofálni 
e kérdés felett, hiszen csak meg kell kérdezni 
a kereskedőket, iparosokat, hogy a háború 
utáni pénzkrizisek idejében — s ma is — 
milyen nehezen és mennyi fáradsággal s ál
dozattal tudtak és tudnak egy kis készpénz 
hitelhez jutni?

Azt, hogy mennyire fontos és életbevágó, 
hogy egy ilyen bank, pénzintézet lássa el a 
kereskedők és iparosok hitel s egyéb pénz
ügyi igényeit, amelynek csak kereskedők és 
iparosok a részvényesei és vezetői, azt külön 
nem kell bizonyítgatnunk. Példa és tanúbi
zonyság Szászvároson is van erre. Itt van a 
„Szászvárosi korcsmárosok és vendéglősök 
italelárusitó részv.-társasága“, amelynek csak 
vendéglősök, korcsmárosok és szakmabeliek 
lehetnek a részvényesei s amely pár évi fenn
állása alatt virágzó vállalkozássá fejlődve, hűen 
és sokatjelentően szolgálja a vendéglősök és 
korcsmárosok érdekeit s nagy vagyonszapo- 
rodást és nagy jövedelmeket produkálva azok
nak, mint részvényeseknek is tetemes anyagi 
hasznot hajt.

Kereskedők, iparosok 1 A gazdasági és pénz
ügyi válságok, a pénzhiány s az ezzel járó 

hitelszerzés nehézségeit ismeritek s azokat a 
magas „lábakat* is, amelyeken a nehezen 
megszerzett pénzhitel kamatja járt és jár, 
éreztétek és érzitek hiányát egy a kebeletekből, 
pénzetekből létesitendő pénzintézetnek s igy 
semmi akadálya sincs annak, hogy a dévai 
kereskedők és iparosok példáját kövessétek. 
A részvénytársaságoknak ilyen alakulata a 
szövetkezeti eszme térhóditó előnyeit hordja 
magában: az elért haszon, jövedelem, va- 
gyonszaporulat a részvényeseké, a részvényes 
tagok javára esik vissza. Ügyelni kell azon
ban arra, — amire laptársunk nagyon he
lyesen figyelmeztet — hogy a jegyzendő rész
vények csakis kereskedők és iparosok kezébe 
kerülhessenek s arányosan oszoljanak meg, 
nehogy egy ember vagy egy „csoport“ ra
gadja magához a vezetést és dirigálást, mert 
akkor a pénzintézet nem az összesség, ha
nem csak az ily „csoportosulás“ érdekeit 
fogja szolgálni. Ebben az esetben a tőkesze
gény kiskereskedők, a kisiparosok háttérbe 
szorulnának.

Szászvároson és környékén önnálló keres
kedő és iparos circa 600—700 van. Ha át
lag mindenik csak 20 drb. 100 leues rész
vényt jegyez, vagyis 2000 leüt, akkor máris 
másfélmilló alaptőkével kezdheti meg műkö
dését a pénzintézet, amely betéteket is elfo
gadva már az első évben is eredményesen 
tudná a hiteligényeket kielégíteni.

Különben a fő az, hogy a szászvárosi ke
reskedők és iparosok (vagy a „kereskedőta
nács“) elhatározzák egy pénzintézet felállítá
sát. A keresztülvitelre tőke és arravalóság 
megvan.

Tudjuk, érezzük, hogy az itt felvetetett esz
ménk bizonyos körökben ellenzésre fog ta
lálni s lesznek a kereskedő és iparos osz
tálynak olyan tagjai, akik az egyes bankok
nál, pénzintézeteknél levő érdekeltségük miatt 
igyekezni fognak az eszme megvalósítása elé 
akadályokat görditeni, de ez ne riassza vissza 
a nagy többséget. Ne, egy cseppet se, mert 
ez a nagy többség náluk nélkül is meg tudja 
valósítani azt, ha akarja s ha nem aluszik s 
nem közömbös saját sorsának megjavitására. 
Lám, a vendéglősök és korcsmárosok nem 
vallják kárát annak, hogy annakidején Scharrer 
Dávid kezdeményezésére megalkották a maguk 
részvénytársaságát.

Arról, hogy mennyi és milyen életrevaló 
eszmét tudna ez a megalapítandó kereske
delmi és iparosbank megvalósitani, köteteket 
lehetne összeirni. Kereskedők, iparosok! tö
mörülésben az erő s ne feledjétek, hogy azt 
n ndja a példabeszéd: segíts magadon s az 
Isten is megsegíti

A „Szászváros és Vidéke“ szívesen közöl 
a felvetett kérdésre vonatkozó hozzászóláso
kat. A magunk részéről ez utón is felszínen 
fogjuk tartani e kérdést s a megvalősitás 
szükségességét dokumentáló adatokat gyűjteni 
fogjuk.

ifi. Szántó Károly.

Színház.
Tibor Dezső színtársulata befejezte szász

városi előadásait. „Mágnás Miska“, a „Baja
dér“ operettek nagysikerű előadása után f. 
hó 7-én egy kabaré-estély keretében búcsúz
tak el derék szinészeink tőlünk. A társulat 
három utolsó előadása is meggyőzte a kö
zönséget arról, hogy a szinészek mindegyike 
hivatásának magaslatán áll. A nők közül Ha
lász Ica primadonna, Kinizsi Margit, Takácsné 
Szegedi Manci, Beck Rózsi, Szepessy Manci, 
a férfiak közül pedig Takács Antal, Szűcs 
László, Vigh Ernő, továbbá Vermes Dezső 
és Faludy Béla tüntették ki magukat. A búcsú 
kabaré-estélyen „A helyettes“, valamint a 
„Jaj, az anyósom“ c. bohózat, melyet Szűcs 
László irt, óriási sikert aratott. A közönség 
jól mulatott, sokat nevetett ez estén is. Laci 
bátyánk elemében volt ez estén s olyan ki
tünően alakította szerepeit, hogy a közönség 
nyilt szinen tapsolta meg. A kabaré-estély 
összes szereplői tudásuk legjavát adták. A 
szünetek között a helybeli katouazenekar ját
szott szebbnél-szebb dalokat.

És most mi is búcsúzunk Tibor Dezső 
színigazgatótól és társulatától. Kívánjuk, hogy 
elért sikereiket ezután is csak gyarapítsák s 
növeljék azt a szimpátát, amelyet ittartózko- 
dásuk ideje alatt a közönség részéről mindig 
kiérdemeltek. Ki tudja, hogy a távozó mű
vészek közül kiket s mikor fogunk újra kö
rünkben üdvözölhetni, de annyi bizonyos, 
hogy mindig szeretettel gondolunk reájuk s 
mindig szivesen fogjuk fogadni őket. Isten 
velük I A viszontlátásra I

A társulat innen Vajdahunyadra ment. Amint 
értesültünk, Vajdahunyad közönsége nagy ro- 
konszenvvel fogadta a társulatot és derék mű
vészeit. A helybeli magyer kaszinó elnöksége 
figyelmét újólag felhivjuk arra, hogy vigalmi 
bizottsággal karöltve valósitsa meg a szín
pártolást s már most kezdje meg a bérlet
gyűjtést és a dijak beszedését, hogy amikor 
újra itt lesznek a szinészek, tekintélyes számú 
bérlő és jelentős bérleti összeg fogadja őket.

Kedves San-Toy,
pardon, pardon, 

Hogy magamat bemutatom 
Náci az unokabátyám, 
Meglátszik ez görbe orrán 
S bár ha toliam nem oly ékes 
Amit Írok nem veszélyes. 
Vékony Nácit beárulom 
Sokat vesztett a makaón 
Azért hallgat, azért csendes 
Nem izgatja huszonegyes. 
Ezért kérem soh’se bánja, 
Hogy Nácinak nincs egy „bán“-ja. 
S mig sebére nem jön gyógyír, 
Addig Náci hallgat, nem ir. 
De hol kezdjem, miről Írjak, 
Nevessek-e, avagy sirjak ?... 
Itt a szinház, ez nem kétes 
Bár nem jár oda a Kétes,
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Magyar Jóska, Pál, Nagy, Sándor, 
Távol maradt a színháztól, 
Odamenni nincsen orra, 
Inkább elmegy egy kis borra. 
Gazdag Samu, bár könnye hull, 
A zsebébe dehogy is nyúl, 
S bár van kincse, háza, földje, 
Fütyöl a magyar szinészre, 
Kultúránkra és zenénkre, 
Csak maradjon meg a pénze ... 
Ahál itt jut most eszembe, 
Hogy benéztem a várkertbe. 
Két templom áll egymás mellett 
Ref. komám ne verd a melled. 
Büszke tornyod harangszava 
Hiába hivogat már oda 
Vén templomod hej, rombadül, 
Ha ránézek, szemem kisül. 
Agyarkodni, hej, de tudtok, 
A templomra mit sem adtok 
Presbiterek és vezérek: 
Szomorúan szól az ének.
Magyar lap azt üsse, vágja, 
Aki ezeket nem bánja.
Ámde itt is magyar átok 
Nem járatják az újságot, 
Ki Írjam e hősök nevét, 
Kik nem teszik, bár tehetnék, 
Hogy a lapot megrendeljék 
És az árát megfizessék?! 
Sokan vannak a mellverők, 
Hej, de elbánnék én velük. 
Kedves San-Toy, arra kérem 
Adja át a lapját nékem, 
Menjen egy kis szabadságra 
S ha visszajön, majd meglássa, 
Hogy kimélettel nem lehet 
Mozgatni az embereket * 
Hogy a kifli, kenyér, zsemle 
Miért nics soha jól kisütve, 
Hogy szagos a szóda vize 
S drága bornak rossz az ize, 
Hogy a kereskedő pakkja 
Három nap vár kamionra, 
Hogy mért virul árdrágító, 
Siber, csempész és csábitó 
Hogy a muszkák és a svábok 
Vendéglőkben mért sétálnak 
Hogy a város közepében 
Mért uszunk a trágyalében 
Hizlaldák és trágyák dombja 
Mért fuj illatot az orrba, 
Hogy a tűzfészkek hol vannak, 
Patak vizébe mik folynak, 
Mi az oka ennek, annak, 
Bűnt, hibákat mért takarnak 
Gróf Kún Kocsárd iskolája 
Miért volt Bratu céltáblája 
Mit suttognak, mit mesélnek 
Szerelemről ifjak, vének, 
Kinek volt „tiltott“ babája 
Kinek vándorol aktája 
Ki a bűnös, ki a rudas, 
Becsülete kinek lyukas ?... 
Én mind toll hegyére venném, 
A „klikk“-eket nem kímélném. 
Mindent megirnék, mi igaz, 
Hadd pusztuljon el ami gaz. 
A város apraja nagyja 
Érezze, hogy van egy lapja, 
Amely a közért küzd, harcol, 
Hitvány pofán végig karcol 
És nem kertel görög módra 
Nyiltan tárnád, nem orzova 
S mint magyar lap, magyar ügyet 
Híven szolgál, de nem „klikk“-et 
És most mint belmunkatársa, 
Ki bűnösök sirját ássa, 
Ígérem, hogy hétröl-hétre 
Prózában és ékes versbe’

Megéneklek egy-két ügyet
Vonat fütve, gata, mehet!

Huaángh Teoftl 
a Profit-Ritterek, a klikk-lovagok, 
sunyik és hitványságok szapulója.

NAPI HÍREK.
— Uj doktor. Muntean Eugént, Szász

város város újonnan kinevezett tanácsosát 
a napokban avatták fel a jog és államtudo
mányok doktorává.

— Áthelyezés. A ref. püspök Fábián István 
dévai ref. lévita lelkészt julius l-ével Nagy- 
somkutra helyezte át. Fábián István 5 esz
tendeig volt a dévai ref. egyház kötelékében, 
ahol mint felekezeti tanitó lelkiismeretes és 
ambiciózus munkájával, rokonszenves egyé
niségével úgy a tanulóifjúság, mint a szülők 
és a felettes egyházi közegek szeretetét, el
ismerését és nagyrabecsülését szerezte meg. 
Nem volt a dévai ref. egyháznak egyetlen 
olyan anyagi, vagy erkölcsi és kulturális ér
déke, amelyben Fábián István önzetlenül, de 
annál nagyobb odaadással és szeretettel ne 
működött volna közre. Mulatságok, előadások 
stb. rendezése körül minden alkalommal fá
radhatatlan tevékenységet fejtett ki az iskola 
és az egyház érdekében. Távozása érzékeny 
vesztesége a dévai ref. egyházközségnek, Déva 
város magyar társadalmának és a tanulóifjú
ságnak is.

— Uj helyettes városgazda Déván. A 
dévai polgármester Müller Gézát f. hó else
jével helyettes városgazdává nevezte ki a IX. 
fizetési osztály 2-ik fokozatába.

— Márki Sándor dr., a kolozsvári egye
tem hires magyar történettudósa, julius 1-én 
szerdán, hetvenkét éves korában Gödöllőn 
elhalt. Márki Sándor dr. 1921-ben költözött 
Kolozsvárról Szegedre, hogy az ottani egye
temen tovább élessze a tudás örök lángját. 
Az ősz tudós halála pótolhatatlan veszteség 
a tudományos világ és a magyar kultúrára 
nézve.

— Doktorrá avatás. Diósi Főbuszt, a 
dévai reáliskola volt növendékét, Déva város 
szülöttjét, a napokban a párisi egyetemen az 
orvostudományok doktorává avatták.

— Tiszti-estély. F. hó 8-án este a „Cen- 
trál“ nyári helyiségében a nyári gyakorlato
kat befejező tisztek összejövetelt rendeztek, 
amelyen Negreanu ezredes és az összes ak
tív tisztek is résztvettek. Feldmann József 
tart, hadnagy szép pohárköszöntőt mondott 
Negreanu ezredesre, a hadseregre s a tiszti
karra. Az összejövetel a katonazenekar vidám 
hangjai mellett a hajnali órákban ért véget.

mb • birtokot, birtokbérletet, házat, 
fin] villát, vállalatot venni vagy 
Hall e*a^n"akar>avagy keres- 

• kedelmi, személyi vagy
bármily magánügyek 
(útlevél megszerzés, visumo-

•
 zás stb.) elintézését kivánja

— bármely városban — meg
felelő napidij és vasutiköltség 
megtérítése ellenében, az 
»•. keresse fel

Pap András 
ex rendőrkapitányt,

i Orá$tie - Szászváros
Str. Eroilor (Alsómajor-utca) No. 13. 

NB. Levélbeli megkeresésekre — 
bélyeg csatolása mellett — pon
tosan és azonnal válaszolok. 225 4-4

— Kerti-ünnepély. A múlt számunkban 
jeleztük már, hogy a reformátusok kerti-ünn- 
nepélyüket julius 19-ikén fogják megtartani 
a kiskollegium kertjében. A nemes célú ün
nepély sikere érdekében, amelynek tiszta jö
vedelme a ref. egyház javára fog fordittatni, 
lelkes előkészületeket tett a nagyszámú ren
dezőbizottság s a jelek egy nagyon kedves 
mulatság kilátását Ígérik. Változatos műsor, 
ötletes számok fogják a közönséget szórakoz
tatni, melyek közül találomra ideirjuk a kö
vetkezőket: énekszámok, kupiék, gyermek
szépségverseny, tornagyakorlatok, szerencse 
halász sátor, repülőgép, tűzijáték, körhinta, 
zsákbanfutás, stb. stb. A mamákat a rende
zőbizottság ezúton is felkéri, hogy kis gyer
mekeiket (fiú, leány 10 éves korig) készítsék 
a gyermekszépségversenyre. Tészta, fagylalt, 
hideg és meleg ételek, sör, bor bőven lesz. 
Vidám kedvvel készüljünk hát csak mind
nyájan és találkozzunk a református kerti
ünnepélyen.

— Eljegyzés. Dick Mihály, az aradi Dick 
Samu órás cég beltagja a napokban elje
gyezte Kaufmann Jolánka urleányt Szászvá
roson.

— A ref. Kún-kollégiumból. Kihirdették 
hát kollégistáink vizsgaeredményét a helyi 
Vlaicu lyceulban I Teljes önelégültséggel mo
solyoghatnak össze a cenzor urak, mert mind 
a tiz vizsgára állott kollégistát elbuktatták I 
Tehát mégsem pedagógusok voltak gyerme
keink vizsgáztatói, hanem politikai tendenci- 
óktól elvakitott soviniszták. A tiz elbukott 
tanuló közül mindössze kettő tehet javitóvizs- 
gát is csupán, 80 százalék osztályt ismételni 
kénytelen I Holott ez a tiz növendék a leg
jobbak közül való volt, akiknek tudása a kol
légiumi eredmény szerint jó és jeles között 
minősíttetett! No és ott van más oldalról az 
Anghelescu-féle hires érettségi rendelet, mely 
szerint állították a kisebbségi ifjakat vizsgára. 
Hogy itt is milyen eredményei, a napilapok 
hasábjairól olvashatjuk! 80—90—100% bu
kások I Hát van ezekben az urakban lélek! 
Reménydus ifjú emberi lelkeket az élet tava
szán törni le? Ez az ideálja a mai liberális 
politikának, az iskola padjaiból kin- és vér
padot csinálni? Ez szerintük a consolidáló 
államépitő munka, az elkeserités, a lélekmér- 
gezés sátáni politikája ? A sokat hánytorgatott 
Apponyi-rendelet ismert-e ennyi szigorúságot? 
Ott és akkor a nemzetiségi gimnáziumokban 
vizsgáztak a tanulók saját tanáraik előtt és 
tettek érettségit egy kormányképviselő jelen
létében s a Kún-kollegium adta a jó- jeles 
érettségi bizonyitványokat a közöttünk élő 
román közéleti férfiaknak, kitűnőségeknek. — 
Az Árvaház, Nőnevelő tervezését, mint érte
sültünk kidolgozta Székely János intézeti igaz
gató s az Elöljáróság jul. hó 4-én tartott ülé
sén tárgyalva azt elfogadta s megerősitésre 
felterjesztette az lg. Tanácshoz.

— A Brád—Boija—Déva autóbuszjárat 
uj menetrendje. A Brád—Boija—Déva au
tóbuszjárat menetrendje julius 1-től kezdve 
változást szenvedett. Az uj változott menet
rend a következő: Brádon állomásozó autó
busz : Indul: 7 órakor, érkezik 8'30 órakor 
Dévára. Déváról indul 19, érkezik Brádra 20'30 
órakor. Boiján állomásozó autóbusz: Indul: 
Boicáról Dévára 6 30 órakor, érkezik Dévára 
7'30 órakor. Indul: Brádra Boicán keresztül 
8 órakor, érkezik Boijára 9 órakor, Brádra 
1015 órakor. Indul: Brádról Boiján keresz
tül Dévára 15 órakor, érkezik Boijára 16 
órakor, Dévára 17 órakor. Indul: Déváról 
Boijára 19 órakor, érkezik 20 órakor. Vasár
nap szünetel a forgalom, azonban külön meg
rendelésre autóbusz kapható.
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— Megalakult a dévai munkásbizto- 
sitó pénztár vezető tanácsa. Az uj beteg- 
segélyzési törvény értelmében a dévai mun- 
kásbiztositó pénztárnál m. hó 22-én alakult 
meg a vezető tanács, melynek elnöke Popescu 
Alecsandru mérnök lett a munkaadók részé
ről, helyettese pedig Braica Petru munkás. 
Ezenkívül még három bizottságot alakitottak, 
amelyek a következők: I. bizottság: a mun
kaadók és a betegsegélyzőpénztár között, vala
mint a munkaadók és munkások közötti vitás 
ügyek elintézésére; elnök Braica Petru, helyet
tese Popescu Alecsandru, tagok a munkaadója 
részéről Gradina Aurél, póttag Teodorescu 
Simion, a munkások részéről Pacurar Stefan, 
póttag Braica Petru. II. bizottság: a munká
sok és a pénztár közötti vitás ügyek elinté
zésére : elnök Popescu Alecsandru, helyettese 
Braica Petru, tagok a munkaadók részéről 
Timoc Tiberiu, póttag Onitiu Aurél, a mun
kások részéről Dima Ioan, póttag Receanu 
Iosif. 111. bizottság: a pénztár ügyvitelét fe
lülvizsgáló és ellenőrző bizottság: elnök Po
pescu Alecsandru, helyettese Braica Petru, 
tagok a munkaadók részéről Onitiu Aurél és 
Teodorescu Simion, póttagok Siebert Adolf 
és Timoc Tiberiu, a munkások részéről ta
gok Braica Petru és Receanu Iosif, póttagok 
Chiorean Aurél és Alic Nicolae.

— Az Anghelescu miniszter uj érett
ségi törvényének eredményei mindenütt 
mutatkoztak. Így például Aradon 104 érett
ségiző közül 77, Marosvásárhelyen 106 közül 
80 bukott el. Az Erdélyben működő érettsé
giztető bizottságok egyike Déván vizsgáztatott. 
Megjelent ott a gyulafehérvári áll. iskola 15, 
a gyulafehérvári kath. gymn. 17, a pelrozsényi 
állami gymn. 12, a szászvárosi áll gymn. 11, 
a dévai „Decebal** liceum 32 növendéke. A 
helybeli ref. Kún-Kollegiumból senki sem je
lent meg az érettségi vizsgán. Múlt hó 30-án 
kihirdetett eredmény szerint a dévai reáliskola 
32 növendéke közül 10 bukott el, a gyula
fehérvári állami gimnázium 15 növendéke kö
zül 2, a gyulafehérvári katholikus gimnázium 
17 növendéke közül 8, akiknek fele jeles ta
nuló, a petrozsényi 12 tanuló közül 9, ebből 
5 szintén jeles tanuló s a szászvárosi állami 
gimnázium 12 tanulója közül elbukott 2, akik 
szintén jó tanulók voltak. A növendékek 35 
százalékát vetették tehát vissza már az Írás
belin a dévai érettségin. Bizonyára a szóbelire 
készülők is érezni fogják, hogy kérdező más 
intézetbeli tanárok nem ismerve az egyes ta
nulók képességeit, csupán az adott feleletek 
alapján klasszifikálnak.

— Az erdélyi méhészek gyűlése. Az 
E. M. E. igazgató választmánya a héten ülést 
tartott, br. Jósika Gábor elnöklete alatt. Az 
ülésen Török Bálint titkár jelentést tett az 
idei tavaszon rendezett méhészeti tanfolyam
ról, a hársongárdi méhtelep rendbehozatalá
ról, a mézértékesités szervezéséről, a folyó 
évi szeptember hó 6—9-ig Kolozsváron ren
dezendő méhészeti kiállítás előkészületi mun
kálatairól, amelynek kapcsán elhatározta a 
választmány, hogy a kiállítással kapcsolat
ban egy méhészeti szakértekezletet is rendez. 
A kiállitásra már számos méhész bejelentette 
részvételi szándékát. A dési méhészeti ván
dorgyűlésről szoló bejelentés kapcsán elhátá- 
rozta az egyesület, hogy e hő 20-án Maros
vásárhelyen is rendez vándorgyűlést. Végül 
közel 100 uj tag felvétele után egyesületi 
jelvény gyanánt elfogadták a Vágó Gábor 
iparművész által készített és bemutatott pla
kettet, mely egy méhet ábrázol fémből, ter
mészetes nagyságban. A plakett az egyesület 
titkári hivatalában megrendelhető 20 leu be
küldése ellenében.

ERZSÉBET MOZI
a „TRANSSYLVANIA»-ban.----------------------------- ------------------------
Ma vasárnap julius hó 12-én 
délután 4^2 és este 899 órakor

Ryder Hagarde világhírű angol író 
„The Moon of Israel“ 

cimti regénye:

Rabszolgattirálynö
címen. Filmre rendezte Kertész Mihály, 
két részben, 8 óriási felvonásban egy
szerre leadva. Főszereplők:
KORDA MÁRIA, BEREGHY OSZKÁR, 

ADELQUI MILLAR.
Monumentális DORIAN-film attrakció. 
Bámulatos technikával lett felvéve a 
Vöröstenger kettéválása. Mózes átkelése 
és Fáraó seregeinek pusztulása a ten

ger hullámaiban stb. stb.
Jön! Jön! Jön!

LUCIE DÓRÁIN
— Hogy kaphatnak a külföldiek ro

mán állampolgárságot? A külföldön élő 
vagy pedig az állampolgári jelentkezések tar
tama alatt külföldön tartózkodott, más ország 
javára sem optált és a román állampolgár
ságra reflektáló egyének állampolgársági ügyét 
a belügyminiszter rendeletileg a következőkép 
rendezte: Helybenhagyta a belügyminiszté
rium az egyes rendőrprefekturák jelentését 
azokra a romániai illetőségű polgárokra nézve, 
akik a jelentkezések határideje alatt átmene
tileg külföldön tartózkodtak. Ezeknek min
den további nélkül megadják véglegesen a 
román állampolgárságot. Reflektálhatnak ezen
kívül a román állampolgárságra mindazok, 
akik romániai születésűek, vagy Romániában 
illetékesek, huzamosabb idő óta vagy állan
dóan is a külföldön élnek, de idegen állam 
javára nem optáltak, továbbá azok is, akik
nek szülei romániai születésűek vagy illető
ségűek — ha a reflektáns maga nem is — 
és szüleik nem optáltak idegen ország javára. 
Ezek is megkaphatják a román állampolgár
ságot. A belügyminisztériumban újonnan ala
kult speciális bizottság felülvizsgálja az ed
dig beadott kérvényeket. Azok, akik jelenleg 
is külföldön tartózkodnak, rokonaik vagy is
merőseik utján nyújtsák be kérvényeiket, hogy 
útlevelet kaphassanak a hazatérésre. A kér
vényeket eddig a prefekturához és onnan a 
belügyminisztériumba nyújtották be, a jövő
ben egyenesen a belügyminisztérium speciális 
bizottságához kell a kérvényeket intézni, ahol 
is azok a legsürgősebben elbírálás alá kerül
nek. Visszautasított áltampolgársági kérvé
nyeknél fellebbezésnek helye nincsen.

— Bicsérdista lap indult a Zsilvölgyé- 
ben. „Az emberiség érdekében“ cimen a na
pokban a bicsérdizmust propagáló lap indult 
meg Petrozsényben Évien Eugen szerkeszté
sében. A gazdag tartalmú és mindenesetre 
figyelemre méltó tényeket regisztráló lap mél
tán megérdemli a közönség minél élénkebb 
figyelmét. A lap egyelőre havonta egyszer 
jelenik meg. Egy szám ára 8 leu.

— Fölvételi pályázat. Az erdélyi ref. 
egyházkerület nagyenyedi tanitó- és tanilónö- 

: képző-intézetébe a jövő iskolai évre fölvétel 
'céljából jelentkezni lehet julius 15-ig. A fo

lyamodók csatóljanak kérésükhöz: 1. Szüle- 
' tési anyakönyvi kivonatot és keresztlevelet. 2.

Iskolai bizonyítványt; 3. Román állampolgár
ságot igazoló iratot. A növendékek a szep
temberi beiratkozáskor orvosilag megvizsgál
tatnak, hogy mennyiben alkalmasak a tanítói, 
illetőleg tanitónői pályára. E tekintetben a 
föltételek a következők: testi épség és egész
ség, jó látás és hallás, éneklő képesség, jó 
zenei hallás, hibátlan beszélőképesség. Jelez
zük, hogy úgy a tanítóképző, mint a tanitó- 
nőképző mostani négy évfolyama (amely a 
főgimnázium négy felső osztályának felel meg) 
átszerevezés alá kerül. A jövő iskolai évben 
az 1924. évi uj állami törvény rendelkezései 
szerint a hét osztályú képzőnek a felső tago
zata a IV., V., VI., VII., osztály s az alsó tago
zatból pedig az I. osztály fog működni. Az 
első osztályba fölvétetnek a négy elemi osz
tályt végzett fiuk és leányok, akiknek abszol
váló bizonyitványuk van; a felső tagozat 
negyedik osztályába azok a fiú és leány növen
dékek, akik a középfokú iskolák polgári, gim
názium és liceum harmadik, illetőleg a IV-ik 
osztályát sikerrel végézték. Ingyenes és ked
vezményes helyek rendszeresítéséről gondos
kodás történik. Az intézetekkel kapcsolatban 
internátus és konviktus van szervezve. Ked
vezményben csak kiváló tanulók részesülhet
nek. Aiud—Nagyenyed, 1925. junius 10. Fejes 
Áron igazgató.

— A helybeli Ipartestület hivatalos órái 
— amint az ipartestület elnöksége lapunkkal 
közölte — f. év julius 1-től augusztus 31-ig 
minden héten csak hétfőn, szerdán és pénte
ken délelőtt 8—12 óráig és délután 2—6-ig 
fognak megtartatni.

— Nyár van. Ez évben julius 5-ikén ál
lott be nálunk a nyár. Addig hűvös, borús, 
esős napok voltak s bizony sokan júniusban 
is igénybe vették a télikabátot. Hál’ Istennek 
ezen már túl vagyunk s amit a mostoha idő
járás miatt szenvedtünk, kezd elmúlni, póto- 
lódni. A meleg nyári idő beálltával a termés 
beérik, a fürdők kezdenek megtelni nyara
lókkal. Mindenki örül a valódi nyári időnek, 
még a sörkedvelők is, akik most újra nagy 
élvezettel fogyasztják a kolozsvári Czell-féle 
híres „Ursus“ és „Herkules“ söröket. A für
dőkre menni nem tudók a patakban és uszo
dában való fürdés után jó villásreggeli mel
lett a „Centrál“ nyári helyiségében élvezettel 
fogyasztják a fent emlitett sörspecialitásokat 
s a Cell-féle „Ursus* sörök szászvárosi rak
tára alig győzi a megrendeléseket teljesiteni. 
Szóval itt a nyár, amelynek jelenlétét csak 
most kezdtük megérezni. A szalmaözvegyek 
is ruganyosabb léptekkel korzóznak s a sé
tatér árnyas fái is nyári szerelmekről suttog
nak. Virit a pipacs a sárguló buzakalászok 
között s ma-holnap nálunk is aratnak. Csak 
a szegény elbukott diákok nyara keserű s 
azoké is, akik a sikeresen letett vizsgák da
cára szorgalmasan készülnek az előirt felvé
teli vizsgákra. Ezek nem örülnek a vakáció
nak, a nyárnak s vele járó örömöknek. Csak 
a Don Juan-ok éneklik vigan: Szedj illatos 
rózsákat mig tart a szép nyár, az idő eljár.

— Állatkiállitás Temesvárott. Szeptem
ber folyamán nagyszabású marhakiállitást ren
deznek Temesvárott. Erről a napokban ta
nácskozást tartottak a temesmegyei prefekturán, 
amelyen Turturica kerületi állategészségügyi 
felügyelő, Hosszú vármegyei állatorvos, Szi- 
don lugosi megyei állatorvos, Szegő dettai 
állatorvos vettek részt. Egyúttal meg is te
kintették azt a helyet, ahol a kiállítást meg 
lehet tartani. A kiállítás valószinüleg a vásár
téren lesz, a kiállítási épületek tervezetét 
Suciu Adrian főmérnök már elkészítette. Csak 
Hunyadvármegyében késik egy állatkiállitás 
rendezése. Miért?
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(1925. julius 13 
reggel 6 óráig) a 
gyógyszertár tart.

— Inspekciót e héten 
reggel 6 órától julius 20 
Főtéren levő Graffius-féle 
Éjjeli csengő működik.

— Az „Iparosok Lapja“ ismét megje
lenik. Erdély iparosságának kitünően szer
kesztett szakközlönye az „Iparosok Lapja“ 
féléves szünetelés után junius 28-ával ismét 
megjelent. A hetenként füzetes alakban meg
jelenő orgánum, mely felöleli az összes ipar
ágakat, most Temesváron jelenik meg. A lap
nak eddigi szünetelését az okozta, hogy Er
dély iparosságának közönye miatt, ezt az ön
zetlen iparos érdeket szolgáló vállalkozást le- 
teritette a nyomda számla. Némedi Gábor, a 
lapnak felelős szerkesztője most nagy áldo
zatokkal ismét életre hivta az újságot, ipa
rosságunkon van a sor, hogy támogatásával, 
életérdekeinek megfelelően segitségére legyen 
saját lapjának. Az „Iparosok Lapja“ a régi 
előfizetési árakban egész évre 300 leu, fél
évre 160, negyedévre 90 leu, megjelenik Te
mesváron, III. Str. Remus 1. Megrendelhető a 
„Szászváros és Vidéke“ szerkesztőségében is.

— Uj orvosi honoráriumok Hunyad- 
megyében. A „Hunyadvármegyei Orvosok 
Szövetsége“ f. évi junius hó 28-án tartott ülé-1 
sén, tekintettel más megyékhez képest az or
vosi honoráriumoknak megyénkben alacsony 
voltára s az általános drágaságra, az uj or
vosi honoráriumokat a városban az összes or
vosokra kötelezően a következőképen állapí
totta meg: Rendelés az orvos lakásán 100 leu. 
Látogatás a beteg lakásán 150 leu. Este 10-től 
reggel 7 óráig a dijak kétszeresek. Váladék, 
köpet, stb. vizsgálat, tükrözések, speciális 
vizsgálatok és beavatkozások külön fizetendők. 
Orvosi bizonyitvány, vizűm repertum legkeve
sebb 100 leu, illetőleg 200 leu. Hivatalnokok 
részére a régi honoráriumok érvényesek. Az 
uj díjszabás 1925. julius hó 15-én lép köte- 
lezőleg érvénybe.

— Az üzletek zárórája. A munkaügyi 
minisztérium 17486—1924. számú rendelete 
értelmében minden üzlet este 7 órakor zárni, 
déli 1 órától három óráig déli szünetet és a 
helységet zárva tartani köteles. Kivételt képez
nek a fűszer és gyarmatáru üzletek, amelyek 
este 8 óráig tarthatnak nyitva, a déli szünet 
azonban ezekre is vonatkozik. A borbélyüz
letek hétköznapokon este 8 órakor, a vasár- 
és ünnepnapok előestéjén pedig este 9 óra
kor kötelesek zárni. A déli szünetet pedig ők 
is kötelesek betartani. A kereskedelmi és ipar
vállalatok irodái 7 órakor kötelesek zárni, 
déli 1 órától 3 óráig pedig szintén déli szü
netet tartani.

Ábrahám Manónál
Főtér 13 sz. alatt kitűnő minőségű 
lisztet, úgy vizimalmit, mint gőz
malmit, valamint tengerit, tengeri
lisztet, korpát, a legeőlnyösebben 

vásárolhat. 3 í-

Hallói Értesítési Hallói
A n. é. közönség tudomására hozom, hogy 
mint a „Schuleri Szeszgyár Rt.“ oki. patkoló 
kovácsa és kocsigyártója, műhelyemet Kovács 
utca (Str. A. Kársán) 4 sz. alatt (a gőz
fürdő mellett) megnyitottam s ott minden e 
szakmába vágó munkát olcsón elvállalok. U. m.

teljesen uj kocsik, szeke
rek rajzok szerinti elké
szítését és mindenféle ja
vításokat és patkolásokat.

Tisztelettel: 5

BURGUS ZS1GMOND
kocsigyártó és oki. patkoló kovácsmester.

1-6

3—4 középiskolát végzett, jó 
házból való fiú tanulónak felvétetik ■
Stern és Róth bőrkereskedő cégnél,1 
Szászváros, Vásár-utca. 2 2-3

Uj menetrend junius 1-étöl.
Szászvárosra érkező vonatok: 
felől: 263. sz. személy éjjel 101 óra

w

M

M

201. „ gyors „ 2’00
259. „ személy d. e. 9 57
261. „ személy d. u. 17 20
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Alkenyérről Déváig iskola- illetve 
munkásvonat reggel 6'05 

felől: 264. sz. személy éjjel 3'20 
, 202. „ gyors „ 4'19
„ 260. „ személy d. e. 11'29
„ 262. „ személy d. u. 18'22

Orient expressek itt nem állnak meg! 
utazó közönség tájékoztatására közöljük, 
hogy a helybeli „Mercur“ autóforgalmi 
vállalat vörös és sötétzöld autóbuszai min
den vonathoz a „Central“ előtti állomás
helyükről az egyes vonatok érkezése előtt 

25 perccel indulnak.
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Olvassa figyelemmel hirdetéseinket!
CvaIIacv üveg‘ és P°rce,lán ke_ í 
/£vllv}j reskedése Szászváros. >

Alapittatott 1812-ben.
Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, u. m.:
Táblaüvegek, dísztárgyak, világítási cik- 

i í kék, villanykörték, üvegezések, képkere- : 
■ ■ tezések stb. Jutányos árak ! 225 8—

Elismert legjobb a

Hollós™« ételecet.
▼▼ ▼▼
V Kapható: V

Gönczy Elemér fűszerüzletében.
▼▼
▼

Viszontelárusitóknak gyári ár!

239 3-3

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

csakis a megyében megjelenő újságokból 
olvashatja.

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

„Szászváros ésVidéke“-t
Előfizetési ára: egész évre 120, félévre, 60, 
negyed évre 30 leu. Hirdetései olcsók!

<<

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

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

Chiffonok
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: >27 28—

Löwy Sándor Versenyáruháza petrozsíny.
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