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Rovás.
Ugorka szezonban 

vagyunk, a nyári „saison morte“-ban, amikor 
a háború előtti boldog békés világban az új
ságok szerkesztői csak sok utánjárással tud
ták lapjaikat „hirek“-kel megtölteni s bizony 
nem egyszer „hírlapi kacsák“ szolgáltatták a 
szenzációkat. A fiumei cápa is ilyenkor szo
kott felfalni egy-két fürdőzőt vagy regatta 
evezőst. Mennyivel könnyebb ma az uborka 
szezonnal megküzdeni. Ma, amikor a háború 
által felforgatott, megváltozott világ kilengé
sei naponként, percenként ujabbnál-ujabb, ér- 
dekesebbnél-érdekesebb eseményeket szülnek, 
nincs szükség fiumei cápákra. Nincs, mert a 
„Ma“ ugyancsak termeli, ontja az izgató új
donságok özönét.

Aki figyelmesen olvassa a napilapokat, az 
meggyőződhetik arról, hogy ez igy van, de 
arról is, hogy a „Ma“ embere nemcsak tel- 
hetetlenül falánk és Ínyenc a híradásokkal 
szemben, hanem fásult is. A rémes és véres 
világháború a mai emberiség idegrendszerét 
is teljesen átalakitotta s igy a mai újságol
vasók megváltozott igényeinek kielégitése is 
sok gondot okoz az ujságcsinálók táborában.

A „Ma“ újságja olyan kell, hogy legyen, 
mint egy detektivregény filmje: mindent le- 
fotografáló, idegfeszitő, izgalmas s hála a leg
újabb találmánynak, a rádiónak, ez lehetsé
ges is. A napilapok ezrei ügyesen látják el 
az emberiség ebbeli „szükségletét“. Képben 
és Írásban szemléljük, mi történik a nagyvi
lágban.

A vidéki hetilapok, melyek hetenkénti meg
jelenésüknél fogva csak az ők szükebb kö
rükben történő eseményeket rögzitik meg, bi
zony ma is érzik az ugorkaszezon keserveit, 
mert csak nem tömhetik meg hasábjaikat az
zal, amit a napilapok egy egész héten át on
tottak magukból. Azt, hogy mi történik a kí
nai vizeken, a 380 milliós Kina belsejében, 
az afrikai Marokkóban, a riff-kabilok front
ján, az északi sarkon stb. stb. a nagy appa
rátussal dolgozó napilapok mind-mind és pe
dig naponként megirják.

Mi, hetilapok ezekről legfeljebb kivonato
san emlékezünk meg és éppen ezért gyak
ran halljuk, hogy a vidéki hetilap újságol
vasója, hamár figyelemmel elolvasta a lapot, 
azzal teszi le azt, hogy: üres, nincs benne 
semmi. Pedig nem úgy van, mert igenis van 
benne sok minden, amiről a napilapokból 
bizony nem szerezhet tudomást, mert azok 
viszont nem terjeszkedhetnek ki az egyes vi
dékek legapróbb eseményeinek regisztrálá
sára, hiszen erre 100 oldal sem volna elég 
s igy a vidéki hetilapok végzik azt a mun
kát, amely körleteikben a sajtóra hárul.

Romániai nagy napilapok, mint például az 
„Universal“, a „Viitorul“, továbbá az „Ellen
zék“, „Brassói Lapok“, „Keleti Újság“ a leg
jobb akarat mellett sem foglalkozhatnak olyan 
aprólékosan mindazzal, amivel az egyes vi
dékek hetilapjai foglalkoznak.

Ezért van szükség mindenütt a világon, 
még Amerikában is, vidéki lapokra, vidéki he
tilapokra, amelyek hü tükrei annak a kör
nyéknek, amelyben megjelennek. E sorok 
Írója 16 éve lapszerkesztő s igy számos vi
déki hetilappal áll csereviszonyban s megál
lapította, hogy a napilapokból bizony nem 
ismerné az egyes megyékben, városokban levő 
állapotokat úgy, mint az ott megjelenő heti
lapokból. Anélkül, hogy ott élne az ember, 
hűen és aprólékos részletességgel lehet in
formálódni a vidéki hetilapokból a körletük
ben történő eseményekről. Azt például, hogy 
Csikban mi történt, a napilapok is hozták, 
de részletesen és alaposan a Csikszeredában 
megjelenő „Csíki Lapok“ tükrözte vissza az 
ottani eseményeket.

Nem kell a vidéki hetilapokat egy kézle
gyintéssel elintézni, mert bizony azok is je
lentős munkát végeznek, ha nem is szállíta
nak minden héten Terentéket, Munteanukat, 
Tomescukat, Léderereket, betörőket, rablókat, 
gyilkosokat, tüzeket, jégveréseket, katasztrófá
kat stb. Örvendjünk, hogy minél kevesebb 

jut ezekből nekünk.
íme, ugorkaszezonban miről firkál egy új

ságíró. De azért tessék csak elolvasni lapun
kat, van és lesz benne annyi „érdekes“, hogy 
ne érezzük, hogy „saison morte“-ban vagyunk.

</>. Szántó Károly.

Ifjabb rohamod az ősi 
Xfia-Hollqintn ellen.

ü DÉuán szétlő lakásrEkviraló 
vegyEshizottság határozata.

A háborút befejező békeszerződésekben a 
romániai kisebbségek részére biztosított jogok 
dacára a mai kormányzat sérelmes rendele
téinek özönével, intézkedéseinek seregével s 
az ősszel tárgyalandó uj iskolatörvényjavas
latának szellemében való eljárásaival a szász
városi református Kún-kollegiumot oda juttat
ta, hogy a Kolozsvárt székelő iskolai főhatóság 
elhatározta, hogy egyelőre felfüggeszti a gim
názium 8 osztályában a tanulók felvételét, 
illetve a tanítást s a reformátusok tulajdonát 
képező épületekben árvaházat és nőnevelőt 
fog létesiteni. Amint értesültünk, ezeknek fel
állítását a minisztérium engedélyezte már s 
igy annál inkább meglepőbb volt a dévai 
lakásrekviráló vegyes bizottságnak a Kún- 
kollegiumnak kézbesitett határozata, mely sze
rint most már a Kún-kollegium uj épületét 
is a helybeli állami román liceum céljaira el- 
rekvirálja. E határozatot a dévai „comisia 
mixte de rekvirare“ a helybeli román gym- 
nazium igazgatóságának kérésére hozta meg. 
Ugyanis — amint tudvalevő — a román 
gymnazium céljaira az országúton levő Or- 
bonás-féle ház is le volt foglalva, amelyből 
a liceumot Orbonasiu Aspazia tulajdonos ál
lítólag azon a címen, hogy az érte járó bért 
nem fizetik, bírói határozattal kilakoltatta. A 

kérés szerint 6 tanár és 220 tanuló marad 
igy fedél, illetve lakóhely nélkül. S miután a 
Kún-kollegium jelenleg „üres“, (hisz’ nyári 
szünetben nem is lehet teli) azt kérte rekvi- 
rálni számára, amit teljesitettek is.

A Kún-kollegium elöljárósága a határoza
tot megfellebbezte s nyomban jelentette a 
Kolozsvárt székelő igazgatótanácsnak, hogy 
mi történt. Az ig. tanács, mint a ref. gymná- 
zium iskolai főhatósága már megtette a lé
péseket, hogy ez a miniszteri engedéllyel 
szembe helyezkedő rekvirálási határozat ha
tályon kivül helyeztessék.

Ismerjük a magyar iskolák és igy a Kún- 
kollegium elleni intézkedéseket, rendeleteket 
s az uj iskolai törvényjavaslatot. A kisebb
ségek s igy a magyarság is tiltakozott, küz
dött s küzd ellenük a törvényesen megen
gedett eszközökkel. Azt is tudjuk, hogy e ren
deletek és intézkedések főzőüstjét állandóan 
és lankadatlan buzgósággal kik fütik alá. 
Egyéb kommentárt nem füzünk ezekhez, csak 
annyit mondunk, hogy tiltakozunk ellenük 
s törvényes alapon állva, a törvényesen meg
engedett eszközökkel küzdünk igazságunkért, 
iskoláinkért, egyházainkért és kultúránkért. 
Arról mi nem tehetünk, hogy ami a háború 
előtti kisebbségeknek erénye volt, azt nekünk, 
mai kisebbségeknek bünül rovják fel.

Hisszük és reméljük, hogy az illetékes mi
niszterek rendeletéi és intézkedései még ak
kor sem keresztezhetik egymást, ha mindjárt 
rólunk, magyarokról is van szó.

A Magyar Párt tisztujitó közgyűlése.
A szászvárosi Magyar Párt f. hó 19-ikére 

hirdetett tisztujitó közgyűlés technikai akadá
lyok miatt a felsőbb hatóságok engedélye 
alapján
1925. augusztus 2-án d. u. 4 órakor 
fog a „Bu le várd“ kávéház emeleti nagyter
mében megtartatni.

Az elnökség ezúton is kéri a tagokat s ál
talában a választókerület minden magyar tag
ját, hogy feltétlenül jelenjék meg a gyűlésen, 
hogy a tisztujitásnál a többség akarata jus
son kifejezésre.

Szól ez a lozsádi, tordosi, nagyrápolti, al- 
gyógyi, kudzsiri s általában a környékbeli 
magyarságnak is.

Külön meghivókat nem küldenek s éppen 
ezért minden a párthoz tartozó és tartozandó 
tag közölje ismerőseivel e meghivást.

A szászvárost reformátttsol; 
Kerti-fittnepélye

f. hó 19-én a kis-kollegium kertjében folyt 
le a már szokásos keretekben. A közönség 
szép számban jelent meg s habár estefelé 
egy kis záporeső hullott is, a hajnali órák 
vetettek véget a mulatságnak.

A dalárda Makkay Dániel ügyes vezetése 
alatt ép úgy szórakoztatta a közönséget, mint 
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azok a látványosságok és mulattató dolgok, 
amik kellemes tarka-barkaságukkal fokozták 
a vidám hangulatot. A táncolni szerető ifjú
ság is ugyancsak felhasználta az alkalmat és 
időt: ropta a táncot kivilágos virradatig.

A sátrak és sátrak melletti asztalok pedig 
ugyancsak vidámak voltak.

A sátrakban buzgolkodó hölgyek, valamint 
a rendezőség tagjai elismerést érdemelnek ér
tékes fáradozásukért.

Mondanunk sem kell, hogy a flekkentől 
kezdve minden elfogyott, minden jó és Ízle
tes volt.

A ref. egyház ezúton is köszöni úgy a köz
reműködőknek fáradozását, mint a megjelent 
vendégek áldozatkészségét, amely nemcsak az 
erkölcsi, hanem az anysgi sikert is biztositotta.

San-Toy.

ä déVai ipartestiilet jubileuma.
F. hó 19-én ünnepelte meg a dévai ipar

testület fennállásának 40-ik évfordulóját, mely
nek lefolyásáról kiküldött tudósitónk a kö
vetkezőkben számol be :

Impozáns keretek között ünnepelte meg a 
dévai ipartestület fennállásának 40-ik évfor
dulóját. Az ünnepségeken nemcsak a dévai 
és megyei iparosság, hanem Déva város min
den osztálya képviselve volt. Az ünnepélyt 
megelőző este a Várhegy oldalán tűzijáték 
volt az odavaló katonazenekar közreműködé
sével.

10-én d. e. 9 órakor az ipartestület szék
házában az összes felekezetek papjai hálaadó 
imát mondtak. A lutheránus egyház részéről 
Schuster Gyula szászvárosi prediger mondott 
imát.

D. e. 10 órakor a városi színházban Chinda 
Miklós elnökletével diszközgyülés volt. Elnök 
meleg hangon üdvözölve a szép számban meg
jelenteket, megnyitja a gyűlést. Dr. Dublésiu 
György prefektus szép és tartalmas beszéd
ben ismertette a dévai ipartestület 40 éves 
múltját, méltatja annak munkásságát s rámu
tatva ez elért szép eredményekre, további 
munkálkodásra, előrehaladásra buzditja az ipa
rosságot. Beszédét megéljeeezték.

Ezután Chinda Eugen 10 éves fiúcska ro
mánul, Kozák Rózsika 10 éves leányka pe
dig magyarul szavaltak el alkalmi költeményt 
nagy ügyességgel és bátorsággal, mely után 
román nyelven Mihaui János tanár, magyarul 
pedig Bencsik Zsigmond ipartestületi alelnök 
ismertette az ipartestület 40 éves történetét. 
A nagyszámú közönség figyelemmel hallgatta 
végig mindkét előadót, akik érdekesebbnél 
érdekesebb adatokat vonultattak fel az ipar
testület életéből, történetéből. Az alapítóktól 
egészen a mai vezetőkig mutatták be azokat 
a derék férfiakat, akik az ipartestület élén 
állva, elévülhetetlen érdemeket szereztek az 
iparosság és az ipartestület érdekeinek önzet
len szolgálásával. Mindkét előadót megélje
nezték.

Ezután a dévai evangélikusok jeles dalár
dája román, magyar és német nyelven al
kalmi dalokat énekelt el nagy hatással. A 
dalárda preciz és jól fegyelmezettségéről ta
núskodó énekszámjait lelkes tapsokkal ho
norálták.

Ezt követte a különböző ipartestületek ki
küldöttségeinek üdvözlése. Elsőnek az aradi 
ipartestület küldöttje üdvözli a társegyesületet 
40 évi fennállásának ünnepén. Meleg hangon 
tolmácsolja az aradi ipartestület üdvözletét. 
Utána a szászvárosiak három tagú küldött
sége — Benkő Lajos alelnök, Budoi Vaszilie 
és Gravenhorst József választmányi tagok — 
jut szóhoz. Benkő alelnök a dévai ipartestü-

let haladása, fejlődése fölötti örömének adva 
kifejezést, a szászvárosi iparostársak őszinte 
üdvözletét hozva, örömmel konstatálja, hogy 
a hunyadmegyei iparosság — vallás- és nem
zeti különbség nélkül — együttműködésére 
a dévaiak szép példát statuáltak. Utána a gyu
lafehérváriak küldöttségének szónoka az ipar
testületek együttműködésének szükségességét 
hangoztatva üdvözli és élteti a jubilálókat. 
Bár Hunyaddobrán nincs ipartestület, de az 
ottani iparosok is kiküldtek egy tagot, hogy 
tolmácsolja jókivánságukat.

Chinda elnök és Bencsik alelnök külön-
külön válaszolnak a kiküldötteknek s a dévai 
ipartestület és iparosság nevében hálásan kö
szönik meg azt a meleg érdeklődést, amely 
megjelenésükkel is oly szépen jutott kifeje
zésre. Biztosítják a társtestületeket szerete- 
tükről és hálájukról. Ezzel a diszközgyülés 
véget ért.

Délután 1 órakor a népkerti vendéglőben 
450 teritékü bankett volt, melyen az ünnepség 
védnökén dr. Dubles prefektuson, dr. Gróza 
Péter volt miniszteren, a kiküldötteken, a dé
vai katonaság, hivatalok, intézmények veze
tőségén kivül nemcsak iparosok, hanem Déva 
lakosságának számos tagja vett részt.

Felköszöntőket mondtak: dr. Dublésiu pre
fektus, dr. Gróza v. miniszter. Mondanunk 
sem kell, hogy mindkét toaszt nagy hatást 
váltott ki. Dr. Dublésiu lelkesítő beszédében 
az iparosság fontosságát hangoztatta, dr. Gróza 
pedig román s később magyar nyelven tol
mácsolta az iparosság iránti szeretetét s tá
mogatását a jövőre nézve is megigérte.

Azután a kiküldöttek s még sokan mások 
beszéltek. Benkő Lajos szászvárosi ipart, al
elnök 330 iparostársa nevében köszönti fel 
a dévaiakat sj ugyanezek nevében tiltako
zik a dévai Ipartestület gyűlésén elhangzott 
azon vád ellen, mintha a szászvárosi ipar
testület berkeibe a politika, a politizálás be
vonult volna. Békében, egyetértésben élnek, 
amit mindenütt kivánatosnak tart. A bankett 
emelkedett hangulatban folyt le s ért véget.

Délután 3 órai kezdettel a Népkertben me
gyei tenniszverseny volt a katonazenekar köz
reműködésével. Sátrakban szebbnél-szebb asz- 
szonyok, leányok árulták a sok jót. Volt ott 
virágcsata, fényképészet s egyéb mulattató 
látványosság. Este 9 órakor a Fehér Kereszt 
termeiben tánc volt, amely szintén a siker 
jegyében folyt le s a hajnali órákban ért 
véget.

Tudósitó.

NAPI HÍREK.
— Argetoianu Déván. Argetoianu, a ne

ves román politikus s néhány hive a Cuvan- 
tul szerkesztőjének társaságában f. hó 10-én 
autón Dévára érkezett. A dévai nemzetipár
tiak, élükön dr. Pop lusin és dr. Campean 
Simion ügyvédekkel, fogadták a pártvezért, 
aki többek között kijelentette, hogy a libe
rális kormány ez év végéig okvetlenül távo
zik. A jövendő kormányra nézve annyit mon
dott, hogy az semmi esetre sem fog annak a 
pártnak a híveiből megalakulni, amely pártot 
most annyian gondolják. A politikus vezérfér- 
fiu ezzel nyilvánvalóan azt akarta mondani, 
hogy Bratianu után nem Avarescu, hanem az 
ő pártja, illetve a nemzeti párt fog következni. 
Másnap délelőtt a jövendő miniszter tovább 
utazott.

— Választás. Dr. Dózsa József Kún-kol- 
legiumi rendes tanárt a nagyenyedi 300 éves 
Bethlen-kollegium elöljárósága pénztárnokává 
választotta meg. Amint értesültünk a circa 3 
évtized óta Szászvároson tanároskodó jeles 

professzor ezen állást addig is, amíg a Kún- 
kollegium sorsa végleg eldül, elfogadta. A 
nagy képzettségű egyszerű, de őszinte tanár 
távozásával az itteni magyarság egy értékes 
tagját vesziti el.

— Halálozás. Újra temetésre szólott az 
ének: Brotschi Vilmos nyug, alezredes f. hó 
21-én 68 éves korában meghalt. Az elhunyt 
alezredes városunk szülöttje s ifjabb éveiben 
mint az osztrák-magyar hadseregben szolgáló 
tiszt Szászvároson tartózkodott. A szászvárosi 
köztiszteletben álló Brotschi-család gyászában 
őszintén osztozik a város közönsége. Teme
tése f. hó 23-án ment végbe óriási részvét 
mellett. A család és a nagykiterjedésü rokon
ság tagjain kivül az ismerősök, a jóbarátok 
és volt tiszttársak nagy számban jelentek meg 
a végtisztességen.

— Választópolgárok figyelmébe I A köz
igazgatás reformálásáról szóló törvény sze
rint az ősszel (szeptemberben) ejtettnek meg 
a községi választások. Választó minden 21 
évet betöltött férfi, aki román állampolgár. 
Éppen ezért felhívjuk a 21 évet betöltött s 

román állampolgárságot nyert választókat, hogy 
nézzenek utána, hogy a választók névjegyzé
kéből ne maradjanak ki. A városi képviselő
testületet e választók választják meg. A kép
viselő-testület pedig a polgármestert fogja 
megválasztani, akiknek hátaskörébe fog tar
tozni a városi tisztviselők kinevezése. A teljes 
autonómia felé vezető uj törvényre ismételten 
felhívjuk polgártársaink figyelmét 1

— Nyugdíjazás. A városnál újra nyugdí
jaztak két alkalmazottal. Az egyik Szőts Fe
renc városi adótiszt, aki 35 évi szolgálat után 
évi 8162 leu, nyugdijat fog kapni, a másik 
ennek öccse, Szőts József ellenőrhelyettes, akit 
9 évi szolgálat után „küldtek“ nyugdíjba évi 
2584 leüt kitevő nyugdíjjal. Amint halljuk 
még számos városi tisztviselőre kerül a sor.

— Tizéves diáktalálkozó Déván. A dé
vai főreáliskola 1915. évben végzett növen
dékei ez év augusztus 29-én Déván, a Fe
hér-Keresztben 10 éves találkozót tartanak.

— Halálozás. Binder József ny. főszol
gabíró és földbirtokos f. hó 19-én 55 éves 
korában Alvincen meghalt. Az elhunyt úgy 
is mint tisztviselő, úgy is mint magánember 
nagy népszerűségnek örvendett s megyénk
ben is széles körben ismerős volt. Halálát 
özvegyén és négy gyermekén kivül kiterjedt 
rokonság gyászolja. Földi porait f. hó 19-én 
a borbereki családi sírboltban helyezték örök 
nyugalomra nagy részvét mellett. A család 
gyászában számos szászvárosi ismerős és jó
barát osztozik.

— Szeptember elsejével életbe lépnek 
az arcképes személyavonossági igavol- 
ványok. A belügyminisztérium 62883—1924. 
julius 7-én kiadott rendeletével, szept. 1-vel 
életbe lépteti a fényképes személyazonossági 
rendszert. A Városi Tanács a reedelet végre
hajtását most dolgozza ki s jövő számunk
ban részletesen közzé adjuk a minden 16 éven 
felüli állampolgárra kötelező fényképes iga
zolványoknak beszerzéséről szóló rendelkezést. 
Ha a szükséges nyomtatványok megérkeznek, 
az igazolvány kiadása megkezdődik. Egy arc
kép 10 leu dij és 1 leues okmánybélyeg 
elienénben kaphatók lesznek az uj igazolvá
nyok.

— Esküvő. Horváth Miklós volt szászvá
rosi jár. bir. Írnok, jelenleg székesfehérvári 
kir. törvényszéki irodafötiszt f. hó 14-én tar
totta esküvőjét Pilhoffer Nándor postaigaz
gató nevelt leányával, Gizivel, Székesfehér
várott. Sok szerencsét és tartós boldogságot 
kívánunk!
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— A dévai Sfatul választmányi ülése. 
A dévai Sfatul rendkívüli választmányi ülését 
f. hó 15 én tartotta meg a Kereskedelmi és 
Iparkamara tanácskozó termében, amelyet a 
Kamara elnöksége rendkívüli előzékenységgel 
bocsátott a dévai Sfatul rendelkezésére, hogy 
tanácsüléseit ezentúl itt tarthassa. A választ
mány köszönettel vette tudomásul a Kamara 
előzékenységét és elhatározták, hogy üléseit 
ezentúl ezen helységben fogja tartani. Meg
történt a 2 uj alelnök installálása, akiknek 
nevében Schumann Ernst megköszönte a ne
kik előlegezett bizalmat. Onitiu Aurél, nem
különben Dolcsig János lemondását a vá
lasztmány tudomásul vette és a vigalmi bi
zottság uj elnökéül Rhémann Zzigmondot, al- 
elnökül pedig Daniel Lajost és Gál Bélát vá
lasztotta. A zenepavillon építését a választmány 
haladék nélkül megkezdi, úgy, hogy augusz
tus közepére készen legyen. A pavillon fel
építéséhez Déva város polgármestere taipkö- 
vekkel, a házi ezred pedig munkásokkal já
rul hozzá. A hatóságok általában élénk öröm
mel üdvözölték a Sfatul Negustoresc választ
mányának határozatát, hogy a sokat óhajtott 
zenepavilont végül valaki megépiti Déván s 
a választmányt ez alkalommal a polgárság 
köréből is számosán üdvözölték. A pénztár
noki állásról lemondott Breier Sándor helyébe 
a választmány Nussbaum Józsefet választotta. 
Foglalkozott a választmány az üzleti zárórák 
kérdésével. A vita folyamán megállapittatott, 
hogy a legtöbb panaszra a fűszereseknek van 
okuk és a választmány megbizta Schumann 
Ernőt, hogy a fűszereseket a legrövidebb időn 
belül hivja össze tanácskozásra a záróra miatt. 
A választmány 5 év óta először élt azon jogá
val, hogy az alapszabályokban biztosított jo
gánál fogva kereskedelmi tanácsosokat nevez
zen ki. Ezen kitüntetésre a választmány egyhan
gúlag 2 érdemdús kereskedőt jelölt meg és 
pedig Werner Rudolfot és Kálmán Lajost.

— Áthelyezések. A pénzügyminiszter Hu- 
nyadmegyében a következő pénzügyi áthelye
zéseket eszközölte: Olteán Lázár szemlészt 
Boicáról Vulkánba, Krisbai Sándor szemlészt 
Vulkánból Boicára, Zsákos Zaharie szemlészt 
Dobráról Vajdahunyadra, Társán János fővi- 
gyázót Vajdahunyadról Petrosenibe, Nagy- 
szöghy István fővigyázót Pestényből Dobrára, 
Schlett István fővigyázót Hátszegről Algyógyra 
helyezte át s mindeniket az ottani szakasz ve
zetésével bizta meg. Wahler Friedrich fővi
gyázót Petrozsényből Dévára, Ferenczy Árpád 

fővigyázót Vulkánból Vajdahunyadra, Nistor 
Vasilie vigyázót V.-hunyadról Hátszegre, Zsula 
Áron vigyázót Pestényből Hátszegre, Pisor 
Niculea vigyázót Szászvárosról Dobrára, Dinea 
Iosif vigyázót Petrozsényből Brádra, Homo- 
rodean Nicolae vigyázót Dobráról Boicára és 
Nistor Dumitru vigyázót Brádról Vulkánba 
helyezte át. Lőrincy pénzügyőri vigyázót a 
pénzügyminiszter Kolozsvárról Szászvárosra 
helyezte át.

— A szászvárosi Hangya szövetkezet 
— Városháztér — egy délvidéki sajtgyár kép
viseletét átvette. Friss trappista, marquerita 
és flor d’alpi sajtok állandóan raktáron van
nak. Ismételadóknak árkedvezmény.

— Uj szaklap. E hónapban, hetenkint 
egyszer megjelenő szövetkezeti lapot inditott 
meg „Szövetkezés“ cimen a Hangya központ 
Nagyenyeden. Ezen lap hivatva lesz a magyar 
szövetkezeti mozgalmat szolgálni s úgy csak
nem 1000 falusi szövetkezet után a földmi velő 
népnek lesz gazdasági újsága.

— Inspekciót e héten (julius 27 reggel 
6 órától augusztus 3 reggel 6 óráig) a fő
téren tevő Graffius-féle gyógyszertár tart. Éj
jeli csengő működik.

ERZSÉBET MOZI
a „TRANSSYLVANIA“-ban.

Ma vasárnap julius hó 26-án 
délután 4™ és este 8!2 órakor 

J’ai tue
• • SÜJÖltem!

A mai francia irodalom legszenzáció
sabb filmtragédiája. Főszereplők:

Huguette Duflos, 
Sessue Hayakawa.

Ez a film a francia művészetben is 
forradalmat idézett elő, mint annak 
idején a hires X. Symphonia. Ezenkívül 

a kisérő műsor.

Eredeti Zigottó vígjáték.
— 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. búza, 4 kgr. zsir. Bővebb felvilágositást 
ad és megkeresésre prospektust küld: A szé
kelyudvarhelyi római kath. fiúnevelő-intézet 
igazgatósága, Odorheiu.

— A jég- és árvizkárosultak kártérí
tést kapnak. Az „Uj kelet* Írja: Bukarest
ből jelentik, hogy a belügyminiszter körren
deletben utasitotta a prefektusokat, hogy a jég 
és esőkárokat Írják össze és erről tegyenek 
jelentést neki. Hir szerint a kormány a ká
rosultaknak 50 százelékos kártéritést fog nyúj
tani. — A „Szászváros és Vidéke“ azzal közli 
e hirt, hogy a károsultak jól tennék, ha ká
raikat hatóságilag már most megállapittatnák, 
hogy az esetleges kártérítés e miatt ne ma
radjon el, ne késsék el.

— A helybeli róm. kath. polgári is
kola köréből. Több oldalról jövő érdeklő
désre — utánjárva — sikerült megtudni a 
következőket: a püspöki főhatóság a róm. 
kath. polgári iskolát uj tanerőkkel kiegészítve 
eddigi helyiségeiben fentartja. Az iskola ed
digi nyilvánossági jogának elismerését és mű
ködésének biztosításával az uj iskolai törvé
nyek értelmében, siker reményében kérelmezi. 
A püspöki főhatóság ezen iskolafentartásához 
annál inkább ragaszkodik, mert — eltekintve 
attól, hogy iskolái közül a statustól a szász
városi róm. kath. polgári iskola kivánt a leg
kevesebb anyagi gondoskodást — a vajda - 
hunyadi polg. iskola beszüntetésével nem
csak a vármegyében, hanem a közelben sin
csen hasonló iskolája; már pedig egy ilyen 
tipusu iskola fentartása, ahonnan különben 
a liceum fslsőbb osztályába átléphet a tanuló, 
már csak a kereskedői és ipari pályára lépő 
fiatal generáció megfelelő előképzettségének 
megszerzése végett is nélkülözhetetlen. Az 
iskolának eddig internátusa volt a helybeli 
Szt. Ferencrendi zárda épületében. Az inter- 

nátust évekkel ezelőtt létesitette, városunkból 
a mult évben elhelyezett zárdafőnök P. Lo- 
kodi Gergely, ez a nemes gondolkozásu, 
kultúránkért mindig lelkesen áldozatkész szer
zetes, akire egyéb érdemein kivül csak azért 
is hálásan gondol vissza társadalmunknak az 
iskola nemzetfejlesztő hatását megértő min
den tagja. Ezt az internátust a jelenlegi zár
dafőnök beszüntetvén, az iskola igazgatósá
gának a vidéki tanulók elhelyezése súlyos 
gondot okozott. Azonban — amint értesül
tünk — az iskola ügyvezető igazgatójának 
sikerült a püspöki főhatóság által is helyes
nek talált oly megoldást kapni, hogy a vi
déki tanulóknak internátusi alapon való el
helyezése a szülőkre megnyugtató módon é3 
különösebb megterhelésük nélkül biztosított. 
Iskolai és internátusi téjékoztató ügyvezető 
igazgató visszatértével legközelebbi számunk
ban fog megjelenni.

— A szászvárosi áll. müipari szakis
kola, amely tavaly novemberben nyilt meg s 
a helybeli városi iparostanonciskolában nyert 
elhelyezést, ezután a városi villamosmü azon 
épületeiben fog elhelyezést nyerni, ahol eddig 
a katonai élelmezési raktár (manutanca) volt, 
a manutanca pedig a finánckaszárnyában fog 
uj otthont nyerni.

— A doboltatás is megdrágult Szász
városon, mert ezentúl — amint autentikus 
forrásból értesültünk — egy kidobolás ára 
25 leuba fog kerülni.

— Hirdetmény. A helybeli hadkiegészitő 
közli, hogy az iskolatörvény 19-ik §-a értel
mében az 1904. évben született és 8 közép
iskolai osztályt végzett tanulók az egyévi ön- 
kéntesi szolgálat kedvezményében részesülnek 
s anélkül, hogy az érettségit letették volna, 
a tisztiiskolába tart, tisztté képeztetnek ki. E 
kategóriába tartozó ifjak e kedvezmény el
nyerése iránti kéréseiket a 8-ik osztályról 
szóló eredeti bizonyitvány csatolása mellett 
augusztus 1-éig a szászvárosi „Cercul de rec
rutarea“ (hadkiegészitő) parancsnokságához 
nyújtsák be. Bővebb felvilágitással ugyanott 
szolgálnak.

— Uj erdőőr. Szászváros tanácsa a meg
üresedett Il-od osztályú erdőőri állásra Mert 
Niculae nagyrápolti volt kincstári erdőőrt vá
lasztotta meg. Az uj erdőőr a város ó-sebes- 
helyi raktárában teljesit szolgálatot.

— Renitens patak. A vasúthoz veíető 
országutat — a sok esőzés és egyéb körül
mények miatt — a Berényi és Sebeshelyi 
patakok egyesüléséből származó Bee patak 
árja elmosta s igy a vasúthoz menő jármü
vek csak kerülővel tudnak közlekedni. A ki
térő ut rossz és jármürontó. Felhivjuk az ille
tékesek figyelmét az immár hetek óta kijavi- 
tatlanul álló országutra. A megyei államépi- 
tészeti hivatal intézkedjék az úttest helyreho
zása tekintetében s arról is, hogy a rakon
cátlan pataktól jó parterőditéssel megóvja az 
utat s azon a cimen, hogy a sok útadó, vám 
stb. képen szedett adók dacára sincs erre 
pénz, ne hallogassa eme fontos és forgal
mas ut javitását. Egyszer csak meg kell csi
nálni s éppen ezért — tekintettel a folyton 
emelkedő drágulásra — jobb ma, mint holnap.

— Fábián István ügye. Mint megirtuk, 
Fábián István dévai ref. lévita tanítót a püs
pök áthelyezte Déváról. A presbitérium eb
ben az ügyben ülést tartott és úgy határo
zott, hogy Fábián ittmarasztalása végett a püs
pökhöz felír. Remélik, hogy a presbitérium 
közbenjárása nem lesz eredménytelen, annál is 
inkább, mert az Déva egész magyar és refor
mátus közönségének óhajával találkozik.
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— A „Diversum" nyitási ideje a nyári 
hónapokban : d. e. fél 10—12, d. u. 4—7 óra. 
Szombaton d. e. 8—12, d. u. 4—7 óra.

— Pályázat tanári állásra. A zilahi ref. 
Wesselényi-kollégium elöljárósága pályázatot 
hirdet egy román szakos tanszékre az 1925/26. 
isk. évre. Pályázhatnak oly tanárok vagy ta
nárjelöltek, akiknek a román nyelvből tanári 
oklevelük van, vagy akik tanári szak- vagy 
alapvizsgálatot tettek. A megválasztott egyút
tal az internátusnak is felügyelője lesz. Bő
vebb felvilágosítást nyújt a kollégium igaz
gatósága.

— Megszűnik az egységes lisztkiőrlési 
rendelet hatálya. A közönség legnagyobb 
része csak a lapok közléseiből ismeri az egy
séges kiőrlési rendeletet és az integrál-liszt 
fogalmait, amelyek elrendelésével alaposan 
ránk ijesztett a kormány. Ezeknek szigorú 
betartása esetén ugyanis teljesen élvezhetet
len, rossz kenyeret kaptunk volna. Gabona
kereskedőink és malmaink fáradozásainak 
azonban sikerült keresztülvinni azt, hogy sok 
nehézség árán bár, de állandóan el tudták 
látni fehér liszttel a pékeket és a közönsé
get. Most végre a minisztertanács is elhatá
rozta, hogy feloldja az egységes kiőrlési ren
deletet és ezután a belföldi szükségletre há
romféle lisztet lesz szabad előáliitáni és pe
dig fehér, főző és barna lisztet. A miniszter
tanács szabályozta ezeknek maximális árait 
is. A fehér liszt kgr.-ja 17 leu, a főzőlisztté

* 14 leu és a barna lisztté 10 leu.
— Érdekes számok. Szászváros városnak 

ma circa 8000 lakója van. Ezek közül circa, 
csak 4000 szerezte meg a román állampol
gárságot. 21 évet betöltött férfi lakos — tehát 
községi választó — 1951 van. Az őszi községi 
választásokon tehát circa ez az 1951 ember 
fog alkotmányos jogokat gyakorolni.

— Vám őrlésre bármilyen kis mennyi
ségre elfogad gabonát a (Dévai Hengerma
lom) Transsylvania r. t.

Eladó egy teljesen jókarban levő 3 
sz. Wertheim-pénzszekrény. Megte
kinthető Weisz Dezsőnél Orá^tie, | 
Víz-utca 3. io 1-21

Uj menetrend junius 1-étől.
Szászvárosra érkező vonatok:

Tövis felöl: 263. sz. személy éjjel 1 01 óra
V

Alkenyérről Déváig iskola- illetve 
munkásvonat reggel 6'05 

felől: 264. sz. személy éjjel 3'20
w
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Orient expressek itt nem állnak meg! Az 
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.

A. A

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Névtelen levelekre nem válaszolunk, kéziratokat 

vissza nem adunk.
Zudor Béla ny. erdőtanácsos Lozsád. Test

véri szeretettel kérjük, hogy a magyarpárt aug. 2-án 
tartandó tisztújító közgyűlésén megjelenni szívesked
jék. Üdvl

Husángh Teofll. Késön érkezett, jövő számra 
maradt Üdv!

Mercur autóforgalmi vállalatnál 
a nap bármely szakában bérelhető 
kényelmes autobus vagy automobil. 
Ugyanott gummivulkanizálás azonnal 
eszközöltetik. Rob-féle udvar. 9 1-3

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

vásárolhat. 3 3-

tI**
I I

Hallói Elvállalok Halló! 
mindenféle ÉpOlet-, bútor- és asztalos 
munkálatokat És javításokat. Raktá
ron: koporsók, temetkezési cikkek stb.

Költségvetésekkel szolgálok, Írásbeli 
megkeresésekre válaszolok. — Olcsó és 
szolid kiszolgálás 1 Tisztelettel:

Solymossy Gyula
asztalos-mester Szászváros, Iskolatér 10
11 (a szász iskola mellett). 1—3 í

I

üve£" Parcellán ke- 
/¿UllUjj reskedése Szászváros.

Alapittatott 1812-ben. ( i
Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, u. m.: (• 
Táblaüvegek, dísztárgyak, világítási cik- S 
kék, villanykörték, üvegezések, képkere- x 
tezések stb. Jutányos árak! 225 10— *

Halló! Értesítési Halló!
A n. é. közönség tudomására hozom, hogy 
mint a „Schuleri Szeszgyár Rt.“ oki. patkó ló 
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 3—6

BURGUS ZS1GM0ND
kocsigyártó és oki. patkoló kovácsmester.

a

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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LÖWY SÁNDOR, Petro§eniH
Kézmű, textiláru és készruha-raktár nagyban és kicsinyben.

Minden eddigi reklámáraknál olcsóbban aján 
lom a tavaszi saisonra a következő áruimat:
Színes kartonok mtr. 39 — leu
Mosódelin (tavalyi minták) » 43'— n

, cosmanósi áru íj 53 — íj

„ francia áru n 59 — jj

Chiffonok 80 cm. széles n 49'— íj

Kanavász, zefirek, fél len anyag 49-— »
Ingzefir óriási választékban n 57 — »
Freinsch férfi-ingekre n 57 — »

Színes Lyberti, gyönyörű választékban w 125—140 —
Eponge színes, dupla széles 

, francia áru
» 135 — »

n 175 — fi

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

Mielőtt bárhol vásárolna, kérem, kérjen tőlem ajánlatot.
Kiváló tisztelettel: 127 30—

Löwy Sándor Vítsenyáruháza Petrozjby.
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