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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 árkedvezmény

Rovás.
A családalapításról.

Ha figyelemmel kísérjük az anyakönyvi 
hivatalok statisztikai adatait, megdöbbenve 
konstatálhatjuk, hogy a házasságkötések száma 
nemcsak hogy leapadt, hanem állandóan fogy, 
kevesebb lesz. Szomorú jelenség, melynek 
okait — ugyebár mindnyájan? — a hábo
rúban keressük. Nem vitás, hogy a háború 
a szülöanyja azoknak a visszás állapotoknak, 
amelyek reáfeküsznek az emberiségre s így 
a házasságkötések szörnyű ritkulása is a ré
mes vérzivatarral van kapcsolatban. Ma, a 
háború befejezése utáni 7-ik esztendőben lát
juk, tudjuk, érezzük, tapasztaljuk, hogy a 
családalapításhoz nem elég két egymást sze
rető lélek erre irányuló akarata. Nem bizony, 
hisz’ ezer akadály, nehézség áll útjába ennek. 
Ma már elmondhatjuk Montecuculival, hogy 
a házassághoz is első sorban három dolog 
kell: pénz, pénz, pénz, mert bizony a sze
gény emberek ennek hiányában a legjobb 
akarattal sem házasodhatnak. Mi mindenre 
van szüksége egy ifjú pár családalapitásához, 
azt csak azok tudják, akik ezen átestek. Kü
lönösen a városok intelligensebb s igy igé
nyesebb lakossága érzi a családalapítás ne
hézségeit. Igaz, hogy ma a falusi földmives 
nép is igényesebb e tekintetben, de ott még 
mindig könnyebben jön létre egy házasság, 
mint a városi iparos és latainer osztályoknál. 
Mindenesetre egyik akadály ma a drágaság, 
amely a kereseti viszonyokhoz mérten arány
talanul nagy. Egy ifjú párnak mindkét rész
ről való u. n. „stafirung“-ja ma óriási össze
gekbe kerül. A legszerényebb igényeket ki
elégítő ruházat, ágynemű, bútorok, konyhai 
felszerelések ma oly sokba kerülnek, hogy 
bizony az u. n. szegény ördögök le kell 
mondjanak a családalapításról. S ha ez mind 
megvolna, hátra van még a fekete leves: a 
lakáskérdés. — Oh jaj, hány szerelmes szív 
egyesülésének állta már útját a lakáshiány 1 
Mennyi keserűségnek, mennyi bajnak okozója 
ma is a lakáshiány a házasulandók társa
dalmában 1 ?

íme tehát nagyjából azok a gazdasági okok, 
amelyek a házasságra lépni akarók család
alapítását megakadályozzák, hátráltatják. Egy
másra talált, egymást szerető, becsületes, de 
anyagiakban szegény lelkek az erkölcsöket 
fentartó, ápoló családi élet megalapitásáért 
bizony nagy harcot vívnak. Hogy hányán 
rettennek vissza a küzdelemtől, hogy hányán 
hullnak el a küzdelemben, azt igazolják az 
anyakönyvi statisztikák.

Ámde van egy nagyobb, egy ádázabb el
lensége, akadálya annak, hogy a mai fiatal
ság nem házasodik s ez a mai erkölcsökben, 
a ma uralkodó életfelfogásban keresendő. A 
háború e téren is elvégezte a maga rombo
lásait. Részint a családapák, tanárok, tanítók, 
nevelők hadbavonulása folytán lazábbá, el
lenőrizetlenebbé váll nevelés, részint az er
kölcsök általános leromlásának a gyermek

iélekre való kihatása folytán a „ma“ háza
sulandó ifjúság nagyrésze nem tartja „élet
célénak a házasságot, hanem csak „eszköz“- 
nek arra, hogy könnyebb megélhetéshez, ké
nyelemhez hozzájusson s a ma divatos hó
bortoknak hódolhasson.

A mai mindkét nembeli ifjúság lelkében 
nincs ideálizmus, a szépért, a nemesért, a 
jóért, a lelki értékekért való lelkesedést ke
vesen ismerik, gyökeret vert ott a materia
lizmus, amelynek mindent képesek feláldozni, 
még boldogságukat is. Összetévesztik a „bol
dogulást“ a boldogsággal s őrült iramban 
futnak a pompa, a fény, a gazdagság lehe
tőségei után, hogy hódolhassanak mindannak, 
a mi ma: divat. Hozzátesszük, hogy a há
borús divat. A mai bubifrizurák is álmodoz
nak mesebeli lovagokról, hercegekről, király
fiakról, akiktől azonban nem azt várják, hogy 
igaz szerelmük bizonyitgatására hétfejü sár
kányokkal küzdjenek meg, hogy lovagi tor
nák győzteseként nyerjék el sziveiket, hanem 
sok-sok pénzt, kényelmet, palotát, fényt, pom
pát, hogy karvalyéhoz hasonlóan kihegyezett, 
kifestett, kifényesitett körmöcskéjüknek s puha 
kacsóiknak ne kelljen a kenyérdagasztás s 
más házimunkák elvégzése közben eldurvul
nia, legyen pénz ruhára, selyemre, szinházra, 
fürdőre, cselédségre, tehát minden földi jóra. 
A férj mellékes; lehet öreg, nemszeretem ki
nézésű, csúnya, rosszlelkü, csak birjon a 
fenti képességekkel.

A költők által annyira megénekelt „kuny
hóbeli“ boldogság nem izgatja a mai fiatal
ságot. A divat hajszolása, tulrövid szoknyák, 
áttört harisnyák, csupasz karok, csupasz váll 
és jól kivágott ruha, selyem, ékszer, auto
mobil, színház, mulatság, erotikus, vad né
ger táncok, pikáns- és detektivregények s az 
örökös „korzó“-zás, kézben az elmaradhatat
lan festékkel, tükörrel, illatszeres üveggel (nó 
meg néha egy kis fehér kokain porral vagy 
morfium-fecskendővel) bélelt „rüdikül“-lel. 
Ennyi vágynak, ennyi kívánságnak a mai há
zasodni akaró szegény ifjú nem tud eleget 
tenni s megtorpanva visszariad a családala
pítástól.

Vissza a rokolyához, vissza a főzőkanálhoz 
s akkor a komolyan házasodni akarók bát
rabbak lesznek. Azok pedikg, akik „flört“- 
ben utaznak, nem lesznek oly „merészek“.

Bizony, szomorúan fest ma a családalapí
tás lehetősége. A mai mindkét nembeli ifjú
ságra a háború e tekintetben is nehéz hely
zetet szült. Próbálják leküzdeni, mert lehet, 
csak akarni kell!

ifj. Szántó Károly.

k szászvárosi Magyar Párt
tisztújító közgyűlése.

A szászvárosi választókerület magyarságát 
ezúton is értesítjük, hogy a szászvárosi Ma
gyar párt f. hó 19-én d. u. 2 órai kezdettel 
a „Bulevard“ kávéház emeleti nagytermében 
tartja meg hatóságilag engedélyezett tisztujitó 

közgyűlését. Kérjük a párt tagjait s minden 
magyar választópolgárt, hogy jelenjenek meg 
e gyűlésen, hogy a megejtendő választás hü 
kifejezője legyen a választó magyarság aka
ratának.

Hirdetmény.
A munkaügyi minisztérium a lapunkban 

legutóbb leközölt rendeletét az egész országra 
vonatkozólag megváltoztatta a Monitorul Of. 
144. sz.-ban megjelent rendelkezéssel, amely 
igy szól:

A hétköznapi zárórák: Minden üzlet és 
vállalat és ezek irodái 13 és 15 óra között 
szünetel és este 19 órakor, vasárnap és hi
vatalos ünnep előestéin pedig 20 órakor zár. 
13 és fél és 15 és fél óra között szünetel
nek, valamint 20 órakor zárnak mészárosok, 
hentesek és halkereskedők. 13 és 15 óra kö
zött szünetelnek és 20 órakor, vasár- és ün
nepnapok előestéjén 23 órakor zárnak a bor
bélyok és fodrászok. Pénteken és szombaton 
a déli szünet (13—15 óra közötti) senkire 
sem kötelező.

Vasár- és ünnepnapi zárórák: Cukrászdák 
egész nap nyitva tarthatnak. A pékek, mé
szárosok, kenyérsütők d. e. 10 óráig tart
hatnak nyitva, amely idő alatt pékek csak 
süteményt (és nem lisztet, korpát stb.) árul
hatnak. A vasúti buffetek nem zárnak. A 
korcsmák nyitva maradhatnak 12—19 óráig, 
azok, melyek ételt is felszolgálnak 12-től 21 
óráig nyitva tarthatnak. A nyári kertek, ame
lyek éttermek tartozékai, az éttermek zár
órája szerint zárnak az ünnepnapra vonat
kozó törvények figyelembevételével.

Orá§tie, 1925. julius 11. 
Herlea Sándor s. k. 

polgármester.

KÖZÖNSÉG KORÉBÓL *)  
Ú-SebEshely üdülő, nyaraló is fürdőhely 
fürdőnendógBineh panasza.

*) Közérdekű felszólamlásokat e rovat alatt díjta
lanul közlünk. A felelősség a beküldőt terheli. Szerk.

Tudvalevő dolog, hogy Ó-Sebeshely már 
a régmúltakban is kellemes kiránduló és für- 
dőző helye volt a hunyadmegyei s főleg a 
szászvárosi és környékbeli közönségnek. Saj
nos, mint üdülő, nyaraló hely — dacára a 
kitűnő levegőnek, viznek — nem tudott je
lentősebbé válni, mert hiányzott egy a mai 
modern igényeket kielégíteni tudó fürdőszál
loda és étterem s igy sok nyaraló kénytelen 
volt konyhát is magával vinni, ami sok ne
hézségbe ütközött.

Most aztán Antoni Rudolf szászvárosi épí
tőmester, a régi „Hámor“ vendéglőt teljesen 
átalakitva és berendezve, segített e bajon. 
Tiszta szobáival, éttermének házias, kitűnő 
főzetjével áll rendelkezésére az odaözönlő 
nyaralóknak, kiknek nagyrésze falusi magán
házakban lakik. A megyei hatóság Antoni 
Rudolfnak éppen azon az alapon, hogy Ó- 
Sebeshelyen, mint nyári üdülő és gyógyhe-
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lyen, szükséges egy vendéglő, amely az üdü
lők és betegek igényeit kielégitse, vendéglői 
iparengedélyt adott.

Azt, hogy a kiváló fekvéssel, levegővel és 
hideg forrásvízzel biró nyaralóhely fejlődése, 
látogatottsága megyénk gazdasági életére is 
minő befolyással van, szükségtelen hangoz
tatni s azt is felesleges vitatni, hogy Ó-Se- 
beshely és a környékbeli falvak lakossága a 
fürdőhely látogatottsága révén termékeit milyen 
gyorsan — idővészteség nélkül — és jó ár
ban tudja értékesiteni s ezáltal jövedelmét, 
adózóképességét fokozni.

Ámde baj van. A fürdő vendéglői-iparen- 
gedélye, melyet a járási hatóság, az orvosok 
egybevágó véleményei alapján mint gyógy
hely kapott meg, bár meg van, még meg 
kell szerezni az italmérési jogosultságot. A 
fürdővendéglős csak sörre és borra kért en
gedélyt, mert vendégei jórészének orvosi ren
deletre is szüksége van erre. A pénzügyigaz
gatóság utján az illetékes minisztériumhoz 
ment fel az ez iránti kérelem, amely támo
gatva az illetékes hatóságok vélelmezésével, 
nem lehet elutasító, hisz’ egy üdülő és gyógy
hely vendéglője e nélkül el sem képzelhető.

A vendéglős a fürdővendégek számára ad
dig is, mig az engedély megérkezik, az ét
kezéseknél bort, sört felszolgáltatott. Ámde ezt 
a községi biró, akinek odavaló korcsmáros 
a rokona, a csendörség igénybevételével 
megakadályozta s ezáltal a fürdővendégek 
diétáját megzavarta. Úgy tudjuk, kogy a pénz
ügyőrség hatáskörébe tartozik az efféle eljá
rás s azt is tudjuk, hogy ott, ahol az italmé
rés iránti kérelem megadása — tekintve, hogy 
Ó-Sebeshely fürdőhely — nem lehet kétsé
ges, a pénzügyőri hatóságok hallgatólagosan 
elnézhetik ezt, ellenőrzéskor alkalmazva a 
minimális büntetést.

Mi, fürdővendégek, úgy a magunk, mint 
az ide kirándulók, üdülni jövők nevében kérd
jük, hogy helyes-e ez ? Sugják-bugják, hogy 
engedély nélkül a megyében sok helyen árul
nak zugkorcsmákban — tehát nem közszük
ségletet képező vendéglőkben — bort, sört, 
pálinkát s tessék csak jól utána szaglászni, 
Szászvároson is van egy néhány ilyen zug
korcsma, ahol engedély nélkül már régóta 
mérik a szeszes italokat. Egy fürdővendég
lőstől ezt megtagadni igazán indokolatlan. 
Közelebbi sorainkban közölni fogjuk, hol 
mérnek italt Szászvároson engedély nélkül, 
hiszen az igazságot nem lehet sokáig véka 
alá rejteni.

Az a tisztaság, az a jó ellátás, amit a für- 
dözők, nyaralók az itteni „Hámor" vendég
lőben élveznek, hirneves fürdőkével vetélke
dik s azt csak nem lehet kivánni, hogy a 
fürdővendégek a hófehéren terített asztalok 
helyett a falusi korcsma X lábú, kétes tiszta
ságú, pálinkaszagu asztalainál fogyasszák el 
a kúrához előirt bor- vagy söradagjukat.

Az illetékes körök figyelmébe ajánljuk fenti 
sorainkat, melynek leközléseért előre is kö
szönetét mondunk a tek. szerkesztőségnek.

Ó-Sebeshely, 1925. julius 15.
Tisztelettel:

Több fürdő vendég.

Felhívás!
Az alábbi sorok közlésére kérettünk fel: 
Felhivatnak az adózók, hogy 1925. julius 

1-én esedékessé vált adójukat a hátrálékok- 
kal együtt mielőbb fizessék be a szászvárosi 
rom. kir. adóhivatalba, mert ellenkező eset
ben a záloglás és árverés szigorúan keresz
tül lesz vezetve.

Perceptoratul de Circumscripția No. 2. 
Orăștie, 16 Julié 1925.

Terencxy, gir.

Kedves San-Toy, «
hallom, a héten

Szerk. üzenetet küldött nékem. 
Már rég készültem krónikázni, 
De fene látott annyit ázni, 
Mint amennyit hej, mostanában. 
Úgy látszik, hogy a menyországban 
Egy kis nézeteltérés történt 
És fölrúgták a földi törvényt. 
Ennek bizony fele sem vicc-a, 
Bár derűt keltett Halász Ica 
Mégis borús itt minden végig 
Hogy nyomorogsz, azt fent nem kérdik. 
Szászvároson bármerre járok, 
Csupa kesergőkre találok.
Kesereg itten minden élő, 
A pogány és az istenfélő, 
A jámbor és a rablógyilkos 
Mindnek alkalma nyilik most 
A nincsből kivenni a részét 
S megismerni a nyomor vészét. 
Koplal ma a szegény, a gazdag, 
S amit látunk csak máz, csak maszlag 
Csak szemfényvesztés, mert valóban 
A kávéházban, fogadóban, 
A cukrászdában és az utcán 
Ne higyjétek, hogy való pucc tán. 
Még az is hamis, amit mondunk, 
Mert máma a legnagyobb gondunk 
Hogyan tudnánk kis ámitással 
Valahogy elhitetni mással, 
Hogy nyugodt lelkiismeretünk 
S fölemelt fővel joggal megyünk. 
Pedig hamis, ami rajtunk van 
És hogy benne vagyunk a svungban 
Hát hamisitunk amit lehet 
A bort épen úgy, mint a tejet 
Meghamisítjuk a kedvünket 
S hogy meg ne csípjenek bennünket 
Hát meghamisítjuk az arcunk, 
Határt nem ismer a flancunk.
Ki a fene látott más időben 
Ezer leues lakcipellőben 
Begyümöszölve női lábat, 
Láttára csak tátod a szádat. 
De eszedbe jut nőd őnagysága 
Aki Proccnén az uj cipőket látva 
Naponként sir, zaklat és zsémbel, 
Hogy „Neki“ is épp oly cipő kell 
S hogy családi élted kék ege 
Ne legyen borús, fekete, 
Rohansz a bankba, zálogházba, 
Vagyont fizetve kamatokba, 
Majd belépsz az első boltba 
És mint akinek semmmi gondja, 
A kutyafáját, mit is bánod, 
A lakkcipellőt megvásárlód. 
Vacsorára krumplit héjába 
Nem esztek ezután hiába 
S mig te tollal, kalapáccsal 
Küzdesz létért, vesződsz mással, 
Addig b. Nőd „jól“ kifestve 
Sétál a korzón délben, este 
S mig az irigy Glückné kékül 
Lelkiismereted rémül 
S valahányszor nyilik az ajtó 
Remegsz, hogy jön a végrehajtó, 
Aki pontos mint a halál, 
S akárhol légy, reád talál.

Vékony Náci. 

NAPI HÍREK.
— Ref. lelkészbeiktatás Hátszegen. A 

hátszegi ref. egyházközség belső életét viha
rossá tette Janó Albert ny. esperes papi nyug
díjaztatásával megüresedett állás betöltése. 
Ennek előzményei ismeretesek a Piskin le
zajlott egyházmegyei közgyűlésről. Dr. Nagy 
Károly ref. püspök az egyházmegye által reá

ruházott jogánál fogva a hátszegi egyház
község lelkészévé dr. Nagy Gyula sófaivi ren
des lelkészt nevezte ki julius hó 1-ével, ki
nek ünnepélyes beiktatása f. hó 5-én történt 
meg. Kovács Lajos esperes, brádi pap, szép 
beszéd keretében adta át a templomot s Is
ten áldását kérte az uj lelkész működésére. 
Felolvasta a kinevezési okmányt s felszólí
totta dr. Nagy Gynla beiktatott lelkészt, be
köszöntőjének megtartására. Dr. Nagy Gyula 
gyönyörű imát és könnyet fakasztó beszédet 
mondott s a szónok könnyei is hullottak, 
midőn beszédének azon kitételéhez ért: „Ott 
hagytam kétezer székelyt és szeretettel jöttem 
hozzátok“- Mara Blanka polgári iskolai nö
vendék szép csokrot nyújtott át az uj lel
késznek, kérve, hogy szeresse a gyermekeket. 
A vegyes dalkar szép egyházi éneke után 
Fekete Károly egyházközségi gondnok veze
tésével a presbitérium és a hivek tisztelegtek 
az uj lelkésznél, akinél ez alkalommal meg
jelent Hátszeg polgármestere és a kath. ta
nács képviselete is. Délután 1 órakor a Lő- 
rincz-féle szállóban 50 teritékes bankett volt, 
melyen Mara László emelkedett szólásra. Él
tette a királyt, üdvözölte az uj papot s ki
emelte beszédében azt a becsülést és szere
teted amelyet Hátszeg egész ref. társadalma 
érez uj lelkésze iránt. Dr. Nagy Gyula a 
megjelent polgárságot köszöntötte fel s mély 
értelmű, hatásos beszéde mindvégig lebilin
cselve tartotta a hallgatóságot. Nagy Bálint 
Indítványára a püspökhöz üdvözlő táviratot 
küldtek, megköszönve a püspöknek, hogy a 
hátszegi ref, egyházközség lelkészévé egy 
képzett, magas műveltségű lelkészt nevezett 
ki. Dr. Kászonyi Alajos róm. kath. plébános 
szép beszéde után Kiéin Henrik bankigazgató 
és Kovács Lajos esperes mondtak nagyha
tású beszédet. A banketten megjelentek: gróf 
Kendefffy Gábor, Fáy Viktor, Puy László és 
az egyházmegye több előkelősége.

— Halálozás. A kérlelhetetetien halál újra 
elragadott egy derék és szorgalmas polgár
társat közülünk: id. Jellman Ferenc helybeli 
nyug, famester f. hó 15-én 78 éves korában 
meghalt. Az elhunytban a kiterjedt rokonsá
gon kívül ifj. Jellmann Ferenc helybeli vál
lalkozó az édesatyját gyászolja. Temetése f. 
hó 17-én nagy részvét mellett ment végbe a 
róm. kath. egyház szertartása szerint.

— Hány iparos és kereskedő van Hu- 
nyad- és Alsófehérvármegyében. A dévai 
ipar- és kereskedelmi kamara most elkészült 
legújabb kimutatása alapján közölhetjük a 
kamara területén lévő iparosok és kereske
dők számát. Eszerint Hunyadmegyében van 
395 nagykereskedő és 1750 kiskereskedő, 
155 nagyiparos és 2685 kisiparos. Alsófehér
vármegyében van 144 nagykereskedő 1072 
kiskereskedő, 77 nagyiparos és 1440 kisiparos. 
Eszerint tehát megyénknek minden jogcime 
megvan arra, hogy az iparkamara Déván legyen.

— Uj orvosi díjszabás Szászvároson. 
1. Rendelés az orvos rendelőjében a rende
lési órák alatt 80 leu. 2. Rendelés a beteg 
lakásán 120 leu. 3. Orvosi bizonyítvány 150 
leu. 4. Látlelet 200 leu. 5. Injekciók bőr alá 
vagy izomba 80 leu. 6. Intravénás injekciók 
120 leu. 7. Foghúzás 60 leu. 8. Vidéki ki
szállásoknál kmtrenként automobil használa
tánál 15 leu, kocsi használatánál 20 leu szá- 
mittatik (a fuvarköltségeken kivül), 20 kmter- 
nél kissebb távolságoknál a látogatási díj 
(120 leu) is felszámittatik. 9. Műtéti, szülészi 
beavatkozások, valamint speciális kezelések 
megegyezés szerint dijaztatnak. Éjjel (este 
8-tól reggel 8-ig) a dijak kétszerese számit- 
tatik.
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— Kudzsiron fegyver- és repülőgép-. 
gyár lesz. A napilapok emlitették már, hogy ! 
a kormány Kudzsiron fegyver- és repülőgép a » 
gyárat fog létesíteni. A kudzsiri állami vas- ' 

gyár tehát fontos változások elé néz. A „Te- | 
mesvári Hírlap“ híradása szerint Rudeanu 
hadtestparancsnok lesz a repülőgépgyár igaz
gatója. Mi, hunyadmegyeiek s különösen szász
városi járásbeliek — ahová Kudzsir is tarto
zik — nagy érdeklődéssel várjuk e gyárak 
létesitését, amelyek által a mai munkanélküli
ségben sok dolgos kéz juthat munkához, 
kenyérhez.

— Elhalasztották az őszi vizsgákat. 
Bukaresti jelentés szerint a közoktatásügyi 
minisztérium elhalasztotta az őszi vizsgákat. 
A felvételi vizsgákat szeptember 1—8-ig, a 
pótvizsgákat szeptember 10-től 18-ig, az ötö
dik gimnáziumba való felvételi vizsgákat szep
tember 10-től 25-ig és az érettségi pótvizs
gákat szeptember 25-től október 10-ig tart
ják meg. Az előadások október 25-én kez
dődnek.

— Romániai magyar dalárdák dalos 
versenye. Szeptember 6, 7, 8 napjain tart
ják meg Marosvásárhelyen a romániai magyar 
dalárdák dalos versenyüket. Az előkészítés 
munkálatai már nagyban folynak. Eddig több 
mint harminc magyar dalárda jelentette be 
részvételét, ami azt jelenti, hogy legalább 
1200 dalos érkezik az ünnepségek idejére 
Marosvásárhelyre. A dalosverseny fővédnök
ségét Károly trónörökös vállalta, diszelnök- 
ségét pedig Bernády György.

— A székelyudvarhelyi róm. kath. fiú
nevelő intézetbe 6 bennlakásra az 1925/26. 
évre felvétetnek róm. kath., esetleg ág. ev. 
vallásu növendékek. Az intézet kapcsolatos 
a majdnem 300 éves múltra visszatekintő, 
magyar tannyelvű, nyilvánossági joggal biró 
székelyudvarhelyi róm. kath. főgimnázium
mal. Ág. ev. vallásu növendékeknek a főgim
náziumba való beiratkozhatást maguknak kell 
eszközölniük a kormányhatóságtól. Fiúnevelő
intézeti ellátás egész tanévre 6000 leu, 150 
kgr. buza, 4 kgr. zsir. Bővebb felvilágosítást 
ad és megkeresésre prospektust küld : A szé
kelyudvarhelyi római kath. fiúnevelő-intézet 
igazgatósága, Odorheiu.

— A drótnélküli telefon Romániában.
A parlament — mint ismeretes — megsza
vazta a romániai rádió-törvényt s igy a kö
zeljövőben Románia is belekapcsolódik a nem
zetközi rádió forgalomba. Erre való tekin
tettel a középeurópai rádió-amateurök hiva
talos lapja a bécsi „Radio-Welt“ szerkesztő
séget létesített Oradea-Mare—Nagyváradon s 
felkéri a romániai rádió-amateuröket, továbbá 
mindazokat, akik a rádió ügye iránt általában 
érdeklődnek, hogy cimüket sürgősen közöl
jék Faragó Rezső szerkesztővel Oradea-Mare, 
Bulevardul Regele Ferdinand 14.

— Felmentették a volt piskii adótár
nokot. Megírtuk annak idején, hogy Rancu 
Vasilie volt piskii adótárnokot a dévai tör
vényszék többrendbeli sikkasztás és okirat- 
hamisitás miatt 6 évi börtönre Ítélte. Rancut 
ezt megelőzőleg még egyszer 3 évre Ítélte el 
a biróság. Az ügyet vádlott megfelebbezte s 
a felebbezés folytán a kolozsvári tábla Rancut 
felmentette azzal az indokkal, hogy ugyana
zon bűncselekményért valakit nem lehet két
szer élitélni.

— Megyei tenniszverseny. A dévai Ten-
nisz-Club f. hó 19-én, az ipartestület 40, _
éves jubileuma alkalmával Déván megyei ten- gulatban a reggeli órákig tartott. A kertimu- 
niszversenyt rendez. A versenyre a beneve- ! latság rendezőségét, élén Dolcsig Jánossal, 
zések f. hó 15-ig Bramberger Antalnál Déva teljes elismerés illeti a mulatság nagyon szép 
megtörténtek. 'anyagi és erkölcsi sikeréért.

ERZSÉBET MOZI
,TR ANSSYLV ANI A“-ban. 

! Ma vasárnap julius hó 19-én 

1 délután 49® és este 892 órakor

FRYLAND
estély. ¿000 Színre kerül:

Élő céltábla
Fényes ¿¡kiállítású modern dráma a tár
sadalmi és cirkuszi életből 7 felv.-ban.

Főszereplők:
Alfonz Fryland, Aud Egede Nissen, 
(a Dr. Mabuse volt főszereplője), Jákob 

Tiedtke stb. — Ezenkívül:
v

FENSEG
Elsőrangú ¡amerikai vígjáték 5 felvo
násban. Főszereplő Róbert Warwick, 

Amerika legszebb művésze.

Szenzáció! Szenzáció!

— Kerti-ünnepély. F. hó 19-én (vasárnap) 
d. u. 4 órai kezdettel a helybeli ref. kis-kol- 
legium kertjében a református egyház javára 
rendezendő kerti-ünnepélyre az érdeklődőket 
tisztelettel meghívja a rendezőbizottság. — 
Dalárda énekszámok, kupiék, szerencse ha
lászsátor, körhinta, gyermekszépségverseny, 
tűzijáték, stb. Sütemény, fagylalt, hideg és 
meleg ételek, bor, sör. — Belépti dij tetszés- 
szerint. — Felülfizetések a jótékony célra kö
szönettel fogadtatnak. — Kedvezőtlen idő ese
tén a Magyar Kaszinó összes helyiségeiben 
fog az ünnepély megtartatni.

— Inspekciót e héten (julius 20 reggel 
6 órától julius 27 reggel 6 óráig) a Vlad- 
féle gyógyszertár tart.

— Kicserélik az 500 leues bankjegye
ket. A sok hamisítás miatt a Banca Națio
nala elhatározta az 500 leuesek kicserélését. 
Az uj 500 leuesek a Francia Bank nyomdájá
ban készültek és hasonlitanak a 100 frankos 
bankjegyhez. A kormány külön bizottságot kül
dött ki az uj bankjegyek átvételére, melyek 
az ősz folyamán már forgalomba is kerülnek. 
A beváltás 6 hónapig fog tartani. Az 500 
leuesek beváltása után a Banca Naționala az 
1000 leueseket is ki fogja cserélni.

— A dévai Kereskedelmi Tanács ker
ti-ünnepélye. A dévai Kereskedelmi Tanács 
kerti-ünnepélye f. hó 5-én délután folyt le 
régen nem látott szépszámú közönség rész
vételével. Az idő nagyon kedvezett a mula
tóknak s igy nem csoda, ha a gondos ren
dezéssel együtt a résztvevők mindnyájan meg
találták a maguk szórakozását. Volt szeren
csejáték, Tutankhamen, gyorsfényképezés, a- 
mellett, hogy a különböző sátrak a közönség 
étel-, ital-, dohány- és cukrászsütemény szük
ségleteit elégítették ki. A dévai 4. granicsár 
ezred zenekara hangversenyezése mellett a 
mulatozás egész sötétig tartott, amikor is a 
közönség a kerti vendéglőbe ment fel a tánc
mulatságra. A táncmulatság a legjobb han-

— A szászvárosi villamosmü újra ke
seríti fogyasztóit. Az u. n. ócska nagy gép 
újra beteg s újra gép-orvosok tartanak felette 
consiliumot. Hja, a jól dresszirozott fogyasztó 
polgár most is csendes és jámbor rezigná- 
cióval emészti meg a villamosmü részéről a 
túlterhelt kis gépből kapott „sötétséget“. Azt, 
hogy a városi villamosmü a tavasz elején fele
melte a dijakat, már szóvá tettük. Megírtuk már 
többször, hogy nincs más mód jobb villany
energiákhoz jutni, mint tömegesen kikapcsolni. 
Most már hallgatunk s lessük, hogy a fogyasz
tók türelme meddig nyújtható. A villamosmü- 
nek pedig ajánljuk, emelje fel újra az áram 
árát, mert lehet.

— A dévai érettségi vizsgálatok ered
ménye. Az uj érettségi törvény, mint min
denütt az országban, úgy Déván is éreztette 
hatását, amennyiben az érettségire jelentkező 
tanulók kétharmada bukott el a vizsgálaton. 
A vizsgálaton összesen 102 tanuló jelentkezett 
és pedig a szászvárosi Vlaicu liceumból 23, 
átment 14, a petrozsényi reálból 12, átment 
2, a gyulafehérvári áll. reálból 19, átment 
10, a gyulajéhérvári róm. kath. gytnn.-ból 17, 
átment 5 és a dévai Decebal reálból 31, át
ment 8 tanuló. Az érettnek nyilvánított ifjak 
névsora a következő: Daju Titus Livius, Du- 
mitru Aurél, Stoian Ilié, Kővári Dezső, Florea 
Florentin, Fazekas Ferenc, Herbei Teofan, 
Neguscu Dumitru, Perva Anica, Turean Ioan, 
Pop Stela, Dansurean Lázár, Bújna Iuon, 
Martinescu Teodor, Demetrescu Ioan, Herbay 
Aurél, Herlea Alexandru, Ivanovici Titus, lója 
Alexandru, Lukács János, Matinca Iosif, Po- 
cansky Nandra, Bratiu Viorica, Basarab Ioan, 
Dobrovicescu Mihály, Ferenczy Géza, Gotia 
George, Goitiu Ioachim, Giorgiu Viorel, Gurca 
Vilmos, Muntean Zeno, Radu Vaszile, Rusu 
Simon, Schuster Curtins, Stanciu Virgil, Stoica 
Vidor, Tömpék Iosif, Vlossak R. Petru és 
Zimmermann Ferenc. A többi dévai közép
iskolák évvégi osztályvizsgálatainak eredménye 
a következő: Tanítóképző: beiratkozott nö
vendékek száma 266 felsőbb osztályba átment 
227, javitó vizsgálatra lett utasítva 14, ismét
lésre 13, elhalt 2, visszalépett 6, elbocsátta
tott 4. Decebal reál: beirattkozott 395, felsőbb 
osztályba átment 274, javitó vizsgálatra lett 
utasítva 82, osztályismétlésre 14, visszalépett 
21, elbocsáttatott 4. Polgári leányiskola: be
iratkozott 189, felsőbb osztályba átment 97, 
javitó vizsgára lett utasitva 37, ismétlésre 17, 
visszalépett 38.

— A kataszteri mérnökök beszüntetik 
munkájukat, mert az állam nem fizeti ki illet
ményüket. A kataszteri mérnökök, akik az 
agrárreformmal kapcsolatos összes földmérési 
munkálatokat végezték, kongresszusra gyűltek 
össze Kolozsvárott és ezen súlyos kifakadáso- 
kat hangoztattak a földművelésügyi miniszté
rium ellen, amely még tavalyi járandóságuk 
egy részével is adós maradt nekik. Távirat t 
intéztek a földmivelésügyi miniszterhez, mely
ben közük, hogy pénz hiányában kénytelenek 
lesznek julius 20-tól kezdve működésüket be
szüntetni. Eddig a legnagyobb nehézségek 
árán dolgoztak, kölcsönöket vettek fel, de ma 
már ennek kamatait sem bírják fizetni. Ha a 
földmivelésügyi minisztérium 20-ig nem fizeti 
ki összes illetményeiket, személyzetüket el- 
bocsájtják és határozatuk értelmében az összes 
munkálatokat beszüntetik. A liberálisok Déván 
megtartott kongresszusa és az ott megjelent 
miniszterek — köztük a földmivelési minisz
ter — beszédei után bizony furcsának talál
juk, hogy az államnak szolgálatot tevő, érté
kes munkát végző alkalmazottai kijáró illet
ményeiket ilyen módon kell, hogy kierősza
kolják.
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— Szabadságra menő katonák, amint 
a „Brassói Lapok“ írja, a vasutak vezérigaz
gatóságának rendelete értelmében, ha leg
alább húszán utaznak együtt, nem fizetnek a 
vonatokon menetdijat.

— Magyar tanítók figyelmébe 1 Dr. 
Szentpétery Lajosné Haller Zsuzsa tordai taní
tónő és Gazdac Mihály főgimnáziumi tanár 
az összes tantárgyakat felölelő olvasókönyve
ket Írtak az elemi iskolák 1. II. III. és IV. 
osztálya számára, még pedig azokat a tárgya
kat, melyeket az uj törvény utasítása szerint 
románul kell tanitani, (mint a gramatikát 
beszéd- és értelemgyakorlatot, földrajzot, tör
ténelmet) román nyelven közük, hogy ez ál
tal megkönnyítsék úgy a tanitók, mint a nö
vendék nehéz munkáját. A könyvek lehetőleg 
röviden vannak megszerkesztve, nyelvezetük 
egyszerű, könnyen érthető. Több kiváló pe
dagógus, ki a kéziratot átnézte, nagy elisme
réssel nyilatkozott szerzők munkájáról; véle
ményük szerint e müvek erősen hézagpótlók. 
A könyvek kb. augusztus első napjaiban 
jelennek meg, amire már 
szakkörök figyelmét.

— Árlejtés tűzifára a 
igazgatóságnál. A dévai
ság 1925—1926. évi tűzifájának fedezésére 
árlejtést hirdet a következő tűzifa mennyisé
gekre. A dévai pénzügyigazgatóság részére 
170 m. tűzifa, a dévai adóhivatal részére 30 í 
m. a szászvárosi adóhivatal részére 30, a 
hátszegi adóhivatal részére 25, a vajdahunyadi 
adóhivatal részére 25 méter tűzifára, a pet-; 
rozsényi adóhivatal részére pedig 2 vagon kő
szénre. A zárt és lepecsételt ajánlatok f. hó 
14-én reggel 8 óráig leteendők a dévai pénz
ügyigazgatóságnál. 10 százalék bánatpénz csa
tolandó. Az ajánlat az egész mennyiségre vagy 
az egyes tételekre teendő meg. Felvilágositást 
ebben az ügyben a pénzügyigazgatóság ad a 
hivatalos órák alatt.

most felhívjuk a

dévai pénzügy- 
pénzügyigazgató-

Eladó egy alig használt kom
plett fehér hálószoba. Megtekinthető 
dr. Löwenstein Lajos orvosnál Piac
tér 32. szám alatt. 6 1-

Ábrahám Manónál
Főtér 13 sz. alatt kitűnő minőségű 
lisztet, úgy vizimalmit, mint gőz
malmit, valamint tengerit, tengeri
lisztet, korpát, a legeőlnyösebben 
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3—4 középiskolát végzett, jó 
házból való fiú tanulónak felvétetik: 
Stern és Róth bőrkereskedő cégnél,! 
Szászváros, Vásár-utca. 2 3-3

Uj menetrend junius 1-étől.
Szászvárosra érkező vonatok: 
felöl: 263. sz. személy éjjel 101 óra 
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tezések stb. Jutányos árak! 225 9— í

CtaIIacv üveg- és porcellán ke- 
reskedése Szászváros.

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

I Halló! ÉrtesítésI Halló!
A n. é. közönség tudomására hozom, hogy 
mint a „Schuleri Szeszgyár Rt.“ oki. patkolo 
kovácsa és kocsigyártója, műhelyemet Kovács 
utca (Str. A. Bursan) 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 2—6

BURGUS ZS1GM0ND
kocsigyártó és oki. patkoló kovácsmester.
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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 és Vidéke“-t
Előfizetési ára: egész évre 120, félévre 60, 
negyed évre 30 leu. Hirdetései olcsók!
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LŐWY SÁNDOR, Petro§eni

Kézmü, textiláru és készruha-raktár nagyban és kicsinyben.

Minden eddigi reklámáraknál olcsóbban aján 
lom a tavaszi saisonra a
Szines kartonok
Mosódelin

áruimat i
mtr.

(tavalyi minták) 
cosmanósi áru 
francia áru

80 cm. széles 
zefirek, fél len anyag

»

Chiffonok
Kanavász,
Ingzefir óriási választékban
Freinsch férfi-ingekre
Színes Lyberti, gyönyörű választékban 
Eponge szines, dupla széles

„ francia áru

39 —
43* —
53 —
59* —
49 —
49* —
57* —
57* — 

125—140* — 
135 — 
175 —
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----------------- leg
nagyobb válasz
tékban irodai, is- 
kolaikeliékekben, 
folyóiratok, vala
mint az irodalom 
legjobb műveiben 
stb. a legjutányo- 
sabb árak mellett ■
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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 29—

Lőwy Sándor Versenyártiháza Petrozsfny.
■ a ■ ■ ■ ■■■■■■■■■■■

Nyomatott a Sxaszvarosi Könyvnyomda RászvfiNYTAmsAo oyorssajtóján 1025.


