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A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségbe! 
a pénzküldemények és hirdetések a kiadóhivatalhoz küldendők 

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

Rovás a
„Rovás“-ról.

A „Szászváros és Vidéke“ „Rovás“ rova
tában sok közérdekű közlemény látott már 
napvilágot s nem egyszer nagyon fontos és 
a közre nézve nagy érdeklődést kiváltó ügyek 
kerültek szőnyegre a „Rovás“-ban.

A mostani ugorkaszezon — amint már 
megírtuk — a Rovásnak bőven ad anyagot 
s igazán nem kell a fiumei cápához fordul
nunk, mert van itt téma bőven. Csakhogy a 
sok témával úgy vagyunk, hogy már kezde
nek „agyoncsépeltek“ lenni. Aktuálisok, ször
nyen szőnyegre kivánkozók ezek a témák s 
a napilapok annyit szellőztetik, hogy mi szinte 
szégyeljük ezeket „lekopiázni“. Mert hát mi
ről írjunk? A trianoni békeszerződésekről s 
azok mikénti betartásáról, a kisebbségek jo
gairól, egyházaiknak, iskoláiknak fentartását 
biztositó szerződésekről, demokráciáról, a jog, 
törvény és igazság respektálásáról, a faji és 
felekezeti türelmességek mikénti gyakorlásá
ról, törvénnyé még nem vált törvényjavasla
tok szerint gyakorolt hatalomról, a farkas és 
a bárány meséjéről, a rekvirálásokról, magyar 
kisebbségi bánatról, magyar kisebbségi sé
relmekről, a jog- és tollufosztás közös vo
násairól, a választásokról, a választói listák
ról, amerikai, angliai vendégekről, a túri frakk
járól vagy a Csáky szalmájáról, az „Enyém, 
Tied, Övé“ c. regényről, a keresztény vallás 

tanításairól, a tízparancsolatról ? I
Nem. Most az egyszer nem Írunk ezekről, 

hanem Írunk a „Rovásról“, amelyben oly 
sokszor olvastunk szépen megirt sorokat az 
emberi és állampolgári kötelességekről, ame
lyek teljesitését mi, magyar kisebbségek nem 
csak a velünk született törvénytiszteletünk 
folytán végezzük készséggel, hanem abban 
az erős hitben és meggyőződésben, hogy az 
ország törvényei által előirt kötelességek be
csületes teljesitésével, azokat a jogokat, ame
lyeket ugyan-e törvények biztositanak szá
munkra, gyakorolhatjuk, háborithatatlanul él
vezhetjük, élhetünk vele s azok egyre-másra 
meg nem nyirbálhatók.

A kötelességérzetet, törvénytiszteletet a jog
fosztások senkiben sem szilárdithatják, nö
velhetik meg s amidőn ezt leszögezzük, az
zal fejezzük be a „Rovást“ a „Rovásról“, 
hogy az ezentúl is az emberszereteten épülő 
békességet, a jog, törvény és igazság tiszte
letét s Krisztus vallásának örökéltü igazsá
gait fogjuk hirdetni. Úgy leszl

San-Toy.

— Menetdij kedvezmény a budapesti 
állatvásár és gépkiállításra. A folyó évi 
szeptember 12—15 között tartandó „Buda
pesti II. őszi Haszonállatvásár, Baromfi és 
Gépkiállitás“-ra felutazni kivánó kiállítók, el
adók, vásárlók utlevélvizum kedvezményben 
s a magyar államvasut vonalain 50 százalékos 
menetdijkedvezményben részesülnek.

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

A Xto-Xolleglttn ttj tyRIetíntlj 
elreKVirálása.

Ismeretes az a szomorú tény, hogy a Dé
ván székelő megyei vegyes rekviráló bizott
ság, hatáskörét minden tekintetben túllépvén, 
a ref. Kún-koliegium uj épületét a „Vlaicu“ 
líceum részére elrekvirálta. Indoka az volt, 
hogy a liceum internátusát a biróság eddigi 
épületéből kilakoltatta s most fedél nélkül áll, 
a Kún-kollegium uj épülete pedig megürült. 
A tulajdonos egyházkerület s a ref. Kún-kol
legium elöljárósága azonnal megfellebbezték 
ezt az abszurd határozatot s kimutatták, hogy 
az épület diakonissza-képző és árvaház részére 
szükséges.

Azonban a felebbezési határidő még tán 
le sem járt, annál kevésbé intézhette el a fel
lebbezést az illetékes biróság, midőn aug. 
hó 1-én megjelent a Kún-kollegium igazga
tóságánál Bratu János nagyszebeni tankerü
leti főinspector, Herlea Sándor polgármester, 
Herlea Livius renpőrfőkapitány és Demian 
Áron „Vlaicu“ líceumi igazgató társaságában 
s a legnagyobb meglepetésre bemutatta a 
lakáshivatal beszállásolási bon-ját, amelynek 
értelmében a Kún-kollegium vezetősége fel- 
hivatik, hogy az uj épületet bocsássa a Vlaicu 
liceum rendelkezésére.

Aug. 4 ikén Bratu főinspector, Secarea Já
nos rendőrkapitány, Demian líceumi igazgató 
s több liceumi tanár kíséretében újból meg
jelent a Kún-kollegium irodájában, hogy az 
uj épületet a Vlaicu liceum részére szemé
lyesen birtokba vegye. Dr. Szőllösy János 
kollégiumi gondnok erélyesen tiltakozott az 
átvétel ellen; kijelentette, hogy a vegyes rek
viráló bizottság határozata ellen az elöljáróság 
és igazgatótanács fellebbezést adtak be s 
minthogy az épület még nem volt elrekvi- 
rálva s nem is üres, a miniszteri rendeletek 
értelmében rekviráló jegy róla csakis a fel
lebbezés elintézése után volna esetleg kiad
ható; az épület díszterme pedig jelenleg a 
ref. hívők részére templomul szolgál.

Bratu főinspektor még egyszer felszólította 
gondnokot különbeni hatósági erőszak alkal
mazásának kilátásba helyezésével az épület 
átadására.

A gondnok kijelentette, hogy nem adja át 
az épületet, az erőszak alkalmazása ellen til
takozott s miután mindezt a jegyzőkönyvbe 
vétette, eltávozott.

Ekkor a főinspektor felszólította Secarea 
kapitányt az épület átvételére.

Azután a helyiségeket kiüritették s a Vlaicu 
liceum igazgatósága megkezdte a takarítási 
munkát.

Ez történt az Urnák 1925-ik évében!

Hadügyminiszteri rendelet
a tanulmányi szabadságról.

Az „Ellenzék“ Írja: A hadügyminiszter a 
tanulmányaikat folytató ifjakra vonatkozólag 
a kővetkező rendeletet adta ki;

A leszállított szolgálati időt teljesiteni kö
teles ifjakra vonatkozó jelentkezési időnek 
október elsejétől augusztus 15-ére történt át
helyezése következtében olyan tanuló hadkö
telesek is vannak, akik nem tudták elvégezni 
liceumi főiskolai, vagy alsóbb szakiskolai ta
nulmányaikat és 1925. szeptemberében kell 
vizsgázniok.

Ezeknek tanulmányaik elvégzése érdekében, 
továbbá, hogy az ujoncozási törvény 52. és 
53. szakaszaiban foglalt kedvezményektől el 
ne essenek, a hadügyminiszter az 1925—26. 
tanévre az alábbi pontokban megnevezettek
nek enged időhaladékot:

1. Az 1926-ik évi korosztályba tartozó ifjak
nak, akik az előző évben kaptak időhaladé
kot, vagy most kérik ezt elsöizben.

a) Abból a célból, hogy egyetemünk aka
démiai, vagy főiskolai tanulmányaikat folytat
hassák, ha nem töltötték még be 27-ik élet
évüket, illetve az orvostanhallgatók 29 évüket;

b) a bakkalaurátusi vizsgálat letétele cél
jából ;

c) a gimnázium osztályának elvégzése 
végett;

d) főiskolák utolsó tanfolyamának elvégzé
sére, amelynek befejezése az ujoncozási tör
vény 52. szakaszában foglalt jogokat biztosítja;

e) az alsóbbfoku szakiskolák utolsó évének 
elvégzésére, amelynek befejezése az ujonco
zási törvény 53. szakaszában foglalt jogokat 
nyújtja.

A külömböző kategóriákba tartozó hadkö
teles ifjak, ha az 1925—26 évre időhaladékot 
kívánnak, teljesiteniök kell a 48—925. számú 
körrendelet kivánalmait. Azaz, hogy halasz
tás iránti kérésüket 1925. augusztus 15-éig 
terjesszék be a hadkiegészítő parancsnok
sághoz.

A „Magyar Párt“ tisztújító közgyűlése.
Értesítjük a szászvárosi választókerület ma

gyarságát, hogy a párt tisztújító közgyű
lése f hó. 9-én (vasárnap) délután 4 
órakor a „Bulevard“ kávéház emeleti nagy
termében fog megtartatni a megjelenők szá
mára való tekintet nélkül.

Az elnökség ezúton is kéri a tagokat s a 
választókerület minden tagját, hogy a köz
gyűlésen megjelenjék, hogy a tisztujitás meg
ejthető legyen.

A helybeli tagoktól pedig elvárja az elnök
ség, hogy szokásos közönyösségükkel ne tün
tessenek, hanem tartsák kötelességüknek e 
gyűlésen megjelenni s magukkal hozni azo
kat is, akik a párt tagjai sorába akarnak lépni.

— Románia kvótája az Osztrák-Magyar 
Bank felosztásából. Bukaresti jelentés sze
rint az Osztrák-Magyar Bank likvidálására 
kiküldött bizottság megállapította az utódálla
mok részesedését. Románia kvótája a követ
kező: 170.000 dollár, 320.000 font sterling, 
1,995.000 francia frank és 69.000 osztrák 
sterling.
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KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL *)
Tisztelt Szerkesztő Url

B. lapja f. évi 30 számában „A róm. kath. 
polgári iskola köréből“ c. cikk igen alkalmas 
a közvélemény megtévesztésére és a híveim 
részéről az ellenem való felháborodásra. A 
polg. iskolát támogató internátust nem én 
zártam be, de még a rendtartományi főnök 
ur se, hanem a Rómában székelő általános 
rendfőnökség határozott parancsára a rend
tartományi főnök ur visszaállitotta a szigorú 
clauzurát. Ezen tény következtében az elemi 
iskolások és a bennlakók kiszorultak a zár
dából.

Rendűnk általános kormánya félti a szer
zetesi fegyelmet. S igaza is van, mert a klau- 
zurák feltörése automatice magával hozza a 
fegyelem lazulását. Tudjuk, hogy vannak em
berek, akik könnyelműen kiejtik, hogy a pap 
is ember; hogy mire való az a túlságos szi
gorúság; akiknek a fegyelem lazulása guny- 
mosolyt, a káröröm tagadhatatlan megnyilat
kozását vonja arcára, de vannak még jobb 
érzésüek is, akik a rend törvényeihez való 
ragaszkodást örömmel űdvözlik.

Hozza tudomására a jajveszékelő uraknak, 
hogy rendűnknek minden egyes tagja min
den időben nagy áldozatot hozott a hit és 
tudomány fejlesztésére, de az összes anyagi 
és szellemi áldozatok fölött álló áldozat az, 
mikor ezen célból a zárdák klauzuráit kell 
megtörni. Az anyagi áldozatok egy évi jó ter
més, jó beosztás vagy az igények lefokozá
sával helyrehozhatók, de a meglazult fegyelem 
helyreállitáse több évet vehet igénybe, sőt 
sokszor nem is sikerül. Ha most mégis meg
kíséreljük a törvényes keretek közé való visz- 
szatérést, ez nem lekicsinylésre méltó, hanem 
elismerésre, amit elsősorban Istentől várunk 1

Szívélyesen üdvözli
Orá§tie—Szászváros, 1925. aug. hó 5.

P. Szakács Előd 
zárdafőnök-lelkész.

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

NAPI HÍREK.
— A miniszterelnök látogatása Hu- 

nyadmegyében. Brajanu Ionéi miniszterel
nök, Barbu Stirbei herceg és családja kísé
retében múlt kedden autón Petrozszénybe ér
keztek, ahonnan a bányák megtekintése után 
meglátogatták a demsusi gör. keleti templo
mot, amely a történelmi emlékekben gazdag 
Hunyadmegyének egyik legértékesebb mű
emléke. Másnap az előkelő vendégek, akiket 
dr. Dublesiu György megyénk prefectusa fo
gadott, ellátogattak Vajdahunyadra, ahol a 
szintén nevezetes várat szemlélték meg. in
nen a délutáni órákban autón Nagyszebenbe 
folytatták utjokat.

— Kinevezések és áthelyezések. A pre
fektus Ilés Savin volt lapusnyaki körjegyzőt 
Haróba nevezte ki jegyzőnek; Silviu Vladislav 
bácsi-i jegyzőt Pujra, Popa Avrám harói jegy
zőt Bácsiba helyezte át.

— Eljegyzés. Zeitler Oszkár, a helybeli 
„Schuleri szeszgyár Rt.“ tisztviselője, arany- 
ifjuságunk közkedvelt tagja a napokban tar
totta eljegyzését néhai Fülöp György városi 
tisztviselő leányával, Klárikával. Gratulálunk I

— Megalakult a Magyar Párt közmű
velődési tanácsa. A Magyar Párt elnöksége 
hivatalosan közli, hogy a párt közművelődési 
tanácsa a m. hó 15-én tartott gyűlésén meg
alakult. Az alakuló gyűlésen résztvettek Sándor 
József, Makkay Sándor, Dózsa Endre, dr. Gál 
Kálmán, dr. Janovics Jenő, Fekete Nagy Béla 

és Antal Márk. A tanács elhatározta, hogy a 
nyári érettségi tanfolyamok sikere érdekében 
úgy anyagilag mint erkölcsileg mindent el
követ. Elsősorban küldöttségileg felkeresik 
Ferdinánd királyt, Bratianu miniszterelnököt 
és Anghelescu közoktatásügyi minisztert, a 
kiktől kérni fogják az érettségi törvény méltá
nyos alkalmazását.

— Halálozás. Sebestyén Árpád helybeli 
volt járásbirót súlyos csapás érte: János nevű 
tanárjelölt fia julius 30-án 21 éves korában 
meghalt. A családot ért vesztesség városszerte 
mély részvétet keltett. A család a következő 
gyászjelentéssel tudatta a szomorú hirt: ze- 
telaki id. Sebestyén Árpád és neje szül. Orosz
lán Gizella szülei, zetelaki ifj. Sebestyén Ár
pád, Zoltán és Gizella testvérei, zetelaki légid. 
Sebestyén János és neje szül. Paál Anna, 
Laky Ferenc és neje szül. Osváth Katalin 
nagyszülei úgy a maguk, valamint az összes 
rokonság nevében is, mély fájdalommal tu
datják, hogy a felejthetetlen jó gyermek, test
vér és rokon zetelaki Sebestyén János tanár
jelölt folyó évi julius hó 30-án, reggel 2 óra
kor, életének 21-ik évében, hosszú szenvedés 
és a halotti szentségek ájtatos felvétele után 
elhunyt. A drága halott földi maradványai f. 
évi augusztus hó 1-én, délután fél 4 órakor 
fognak a farkasréti temető halottasházában a 
róm. kath. anyaszentegyház szertartásai sze
rint beszenteltetni és ugyanazon temetőben 
örök nyugalomra helyeztetni. Budapest, 1925. 
évi julius hó 31-én. Áldás és béke lengjen 
drága hamvai felett!

— Augusztus 5-én kezdődtek az érett
ségi tanfolyamok. Az erdélyi magyar egy
házak vezetőségei a tanuló ifjúságunkat ért 
súlyos csapások után előkészítő tanfolyamok 
szervezését határozták el. Az erdélyi reformá
tus egyházkerület igazgatótanácsa julius 23-án 
tartott ülésében részletesen foglalkozott a kér
déssel s a testvér-felekezetekkel egyetértőén 
abban állapodott meg, hogy Erdély három 
városában hat hetes előkészítő tanfolyamot 
szerveznek a szeptemberi érettségi vizsgála
tokra álló maturandusok részére. Az egyik 
tanfolyam Kolozsvárt lesz, vezetője Kovács 
Dezső kollégiumi igazgató. Ide osztották be 
a kolozsvári református leánygimnázium, a 
Mariánum, a gyulafehérvári róm. kath. és a 
zilahi református főgimnáziumot. A második 
tanfolyam helye Marosvásárhely, vezetője Nagy 
Endre református kollégiumi igazgató. Ide osz
tották be a marosvásárhelyi és nagyenyedi 
református főgimnáziumot. A harmadik tan
folyamot Sepsiszentgyörgyön rendezik meg a 
sepsiszentgyörgyi és székelyudvarhelyi refor
mátus, a kézdivásárhelyi, csikszeredai, brassói 
róm. kath. és a székelykereszturi főgimnázium 
növendékeinek részvételével. A tanfolyamok 
augusztus 5-én kezdődtek meg. A heti óra
szám harminc. A részvétel dija ezer leu ; sze
gény tanulók fél és egész tandíjmentességet 
is kaphatnak. Negyvennél iöbb tanuló egy 
csoportban nem lehet, ha több a jelentkező, 
párhuzamos csoportot alakítanak. A tanfolya
mok igazgatói gondoskodnak a tanulók el
helyezéséről a felekezeti internátusbán és olcsó 
kosztolásukról az intézet konviktusában. Ha 
valamelyik tanuló alapos okból nem ahoz a 
bizottsághoz szándékozott menni, ahová isko
lája be van osztva, arra az illető kurzus igaz
gatójától engedélyt kaphatott.

— Városunk kereskedő világából. A 
háború — amint láttuk — városunk keres
kedő világát is alaposan megváltoztatta. Az 
évszázadokon át iparáról, kereskedelméről hí
res városunk képe e téren is nagy metamor
fózison ment át. Láttuk a háború által fel- 
szinrevetett uj kereskedők ragyogását és csen

des letűnését s észrevehettük, hogy kipróbált, 
régi, szolid kereskedőcégek is milyen nehéz 
küzdelmek árán tudták létüket, megbecsülteté- 
süket biztositani. Mindig örömmel adtunk s 
adunk hirt kereskedőink fejlődéséről, előre
töréséről s igy most sem mulaszthatjuk el 
örömmel regisztrálni azt a hirdetéseink között 
is olvasható hirt, hogy a köztiszteletnek ör
vendő F. F. Widmann helybeli divatáru cég 
a Dörner és Lewitzky cégből kivált és az elő
nyösen ismert Lewitzky Józseffel társulva, a 
régi szolid kereskedelmi elvek szerint igyek
szik a nagyközönség igényeit kielégiteni. A 
néhai Widmann Frigyes özvegyének tulajdo
nát képező jóhirnevü F. F. Widmann divat
kereskedő cég az uj társban egy ágilis, szak
képzett, ambiciózus kereskedőt talált, aki ezt 
a régi üzletet a régi békebeli üzleti elvekkel, 
de a mai kor igényeinek megfelelőleg fogja 
berendezni, vezetni. A „Widmann és Lewitzky“ 
uj cég alig pár napos létezése általános érdek
lődést váltott ki városunk és a környék vásárló 
közönsége részéről s hisszük, hogy az uj cég
gel városunk kereskedői kara egy szolid és 
korrekt alapokon álló kartárshoz jutott.

— Magyar aviatikus uj szerkezetű ej
tőernyőt talált fel. A baneasai aerodrom- 
ban julius hó 21-én 15000 ember előtt mu
tatta be Sziklai feltaláló uj szerkezetű ejtőer
nyőjét. Sziklai egy repülőgépről 2000 méter 
magasságról kiugrott ernyőjével, amely auto
matikusan kinyilott és a feltalálóval 10 perc 
alatt csendesen leereszkedett a földre. A mu
tatványon jelen voltak Madarescu tábornok 
hadügyminiszter és Munteanu tábornok had
ügyi államtitkár is.

— Inspekciót e héten (augusztus 10 reg
gel 6 órától augasztus 17 reggel 6 óráig) a 
Graffius-féle gyógyszertár tart. Éjjeli csengő 

működik.
— Hetényi nagyváradi szinésziskolája. 

Erdély egyetlen nyilvános sziniiskolája aug. 
hő 12 én tartja az évi vizsgaelőadását, mely
nek keretében az iskola növendékei tanúbi
zonyságot fognak tenni arról, hogy hivatva 
vannak a gyengülő erdélyi szinigeneráció hiá
nyait pótolni. Az előadáson az összes szín
igazgatók részt vesznek. — Itt emlitjük meg 
egyúttal, hogy a Hetényi sziniiskolába a jövő 
évre a beiratkozások augusztus 27-én kez
dődnek. Havi tandij 800 leu. Beiratkozási 
dij 800 leu. A tandij havonta előre fizetendő. 
Az ajánlkozások Hetényi Elemér főrendező 
cimén a nagyváradi színházhoz intézendők. 
Az iskolaév szeptember hó 1-én kezdődik.

— A megyei tenniszverseny eredmé
nyei. A dévai ipartestület 40 éves jubileumi 
ünnepsége keretében megtartott megyei ten
niszverseny döntő mérkőzése julius 26-án 
zajlott le a népkertben levő pályán. A ver
seny eredményei a következők: Férfi páros 
verseny: Löwy Sándor — Mahler László. Női 
páros verseny : Borbáth Totó — Bramberger 
Antalné. Vegyes páros verseny: dr. Skuteczky 
István — dr. Sándor Sándorné, Baló Rezső 
— Any Rotea, Bramberger Antal — Bram
berger Antalné. Férfi egyes verseny: Löwy 
Sándor, Baló Rezső, Bramberger Antal. Női 
egyes verseny: dr. Sándor Sándorné, Borbáth 
Totó. A győztesek mindegyike értékes tárgyat 
kapott. A verseny sikeres levezetéséért dr. Sán
dor Sándor és Kenderessy Károly birák a 
legnagyobb elismerést érdemlik meg.

— Bő esőzések és felhőszakadások 
idején a város lakosságának az a része, amely 
a patakok, de különösen a sebeshelyi patak 
mellett lakik, mindig remegve várja annak 
elmúltát, mert bizony e patakok ilyenkor nagy 
veszélyt zúdíthatnak reájuk: hirtelen megda-
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ERZSÉBET MOZI . — Beiratások a kolozsvári református 
__________ . ¡kollégiumban. A kolozsvári ref. kollégium
iTRAHSSYLVAHIA -bán. összes tagozataiba a beiratások augusztus 20-ig 

naponként d. e. 11-től 12 óráig lesznek. 1. 
A Vili, osztályos leánygimnáziumban a tan
díj az I—IV. osztályban 2400 leu, az V—Vili, 
osztályban 3000 leu, mellékdijak 100 leu. 2. 
A Vili, osztályos nyilvános fiugimnáziumban 
I—IV. osztályosoknak 2100 leu, V—Vili, osz
tályosoknak 3000 leu, mellékdijak 100 (uj 
tanulóknak 200) leu. 3. A négy osztályos nyil
vános vegyes (fiú- és leány) elemi iskolában 
az iskolai dij 600 leu. 4. A 180 tanulónak 
való fiuinternátusban az ellátási dij az egész 
évre 9000 leu (lakás fűtéssel, világítással, ta
karítással, felügyelettel, napi háromszori étke
zéssel, orvosi felügyelettel és fürdéssel). A be
iratásnál a mellékdijak egészben fizetendők, a 
többi dijak egyharmad részben. Indokolt ké
résre igazolt szegénység mellett e dijak alól 
részben vagy egészben felmentést adhat az 
illető tagozat tanári kara. A kérés a beirat
kozásnál adható be. A felvételre jelentkezni 
lehet levél utján is. Felvehetők ref. és ág. 
ev. vallásu magyar ifjak, más vallásu magyar 
növendékek csak külön kérés alapján felsőbb 
hatósági engedéllyel. A folyamodványok be
adását iletőleg utbaigazitást ad az igazgatóság.

— Felhívás! A magyar párt felhivja tag
jait s egyáltalában a magyarság választójog
gal biró tagjait, nézzenek utána, nem ma
radtak-e ki az ősszel megejtendő közigazga
tási választások választói névsorából s ameny- 
nyiben kimaradtak volna, ezt a párt vezető
sége utján reklamálni el ne mulasszák.

— A repatriáltaknak visszafizetik az 
állami letéteket. A „Keleti Újság“ Írja: A 
pénzügyigazgatóságok felhívják a közönség 
figyelmét arra, hogy a Románia és Magyar
ország között létrejött 7-es számú egyezmény 
szerint a pénzügyminisztérium elrendelte, hogy 
a magyar repatriáltaknak a volt állami adó
hivataloknál elhelyezett letétjei kiadassanak, 
amennyiben a letétbe helyezők bizonyítják 
állampolgárságukat és azt, hogy 1925. julius 
26-án ezeknek a letéteknek tulajdonosai vol
tak. A letétek kiadása bélyegtelen kérvény 
alapján történik, mely a pénzügyigazgatóság
nál adandó be akkor is, ha a letét nem a 
volt állami adóhivataloknál helyeztetett el, ha
nem más állami hatóságok pénztárainál. A 
kéréshez csatolandó az eredeti nyugta, me
lyet az adóhivatal a letéteményezés alkalmá
val kibocsátott, ezenkívül a kérvényező magyar 
állampolgárságát igazoló okmányok és annak 
bizonyítékai, hogy 1921. julius 26-án a kért 
letétnek tulajdonosa volt. Ezenkívül még bi
zonyítani kell az illetékes hatóságok határo
zatával, hogy az a körülmény, amely a leté
tet szükségessé tette, megengedi ennek kia
dását. A készpénzben eszközölt letéteket 1 
leu = 2 korona arányban szolgáltatják vissza, 
amennyiben e letéteményezett koronát idejeko
rán beváltották. Az idegen valutában, vagy 
ércpénzben eszközölt letéteket természetben 
szolgáltatják vissza, amelyeknek exportja mi
niszteri rendelettel van szabályozva. Részletes 
felvilágositások a pénzügyigazgatóságon és a 
vámhatóságnál szerzendők be.

— Vládnál (Országút 10) jó bor kapható 1
— A szászvárosi országidnak a város 

végéig való kövezése Secui Manóié vállalko
zónak lett kiadva nyilvános árverésen. A 
munkálatokat ma-holnap, mihelyt a helyben
hagyás az illetékes minisztériumtól megjön, 
meg fogják kezdeni. Hisszük, hogy egyidejű
leg a perkászi „Szikes“ patak is szabályozást 
nyer s ezentúl nem fog a tordosi és perkászi 
közönségnek sok gondot okozni s perleke
désre alkalmat adni.

gadnak, kiáradnak, elöntenek udvarokat, kér- j 
teket, utcákat, behatolnak a házakba, elmos- i 
nak partokat s néha veszélyeztetik az embe- ■a 99 

rek életéi is. Ezt a veszélyt azzal, hogy ilyen-1 „asárnap aug. h6 9.é„
kor reggelig is égni hagyok a villanyt, nem |... .. 430 . ” . "-30 . k
lehet elhárítani. Éppen ezért a városi tanács ne,u,an es este o_ oraicor 

elhatározta, hogy a sebeshelyi patak medrét ■ 
szabályozni fogja s kellő partvédelmet épít! 
és már kérést is intézett az aradi kultúrmér
nöki hivatalhoz, hogy e célból egy szakmér
nököt küldjön ki, aki a szükséges munkála
tok terveit a helyszínen elkészitse s a mun
kálatokat vezesse. Hisszük, hogy e kérés tel
jesítve lesz, de mindezekhez három dolog 
kell: pénz, pénz, pénz, mely nélkül bizony 
nem jön „mozgásiba sem mérnök, sem víz
szabályozás. A halasztgatás pedig nemcsak a 
veszélyt állandósítja, hanem kárt is okoz, mert 
e munkálatok ára is folyton drágább lesz.

— Bekebelezési kérvényekhez állam
polgársági bizonyítványt kell csatolni. 
Miután Romániában idegen állampolgárok in
gatlant nem vásárolhatnak, ingatlan vételek
nél a tulajdonjog bekebelezési kérvényhez 
csatolni kell a román állampolgárságot iga
zoló bizonyitványt is. Minden olyan bekebe
lezési kérvényt, amelyhez ez a bizonyítvány 
csatolva nincs, hivatalból visszautasít a járás
bíróság mint telekkönyvi hatóság.

— Olcsó liszt 1A bánátkomlósi Birt- 
ler-féle hengermalom itteni lisztrak
tárába az első szállítmány olcsó, ki
próbált, Jóminőségü liszt megérkezett.

— Panasz a sárgára — lemaradásért. 
Az ország egyik legnagyobb vállalatának, a 
jóhirnevü brassói „Ageco“ textiláru cégnek 
reprezentánsa, a megyeszerte és városunkban 
is előnyösen ismert Schuster Sándor ur, úgy 
a maga, mint 7—8 utastársa nevében pana
szolja, hogy f. hó 1-én d. e. Szászvárosról 
el akarván utazni, egy helybeli sárga szinü 
autóbuszba ült be. A jármű azonban útköz
ben defektet kapott s igy a vasúti állomás
hoz nem jutottak el, vagyis lemaradtak a vo
natról. Az ebből eredő kellemetlenségek, ká
rosodások miatt, de főleg azért, mert hallotta, 
hogy ez az autóbusz gyakran .marasztalja“ 
utasait b. városunk falai közt, késztette őt, 
hogy lapunk utján hivja fel az illetékes ha
tóságot, hogy a nem funkcióképes „jármüve
ket“ jobban ellenőrizze s azoktól az enge
délyt megvonja, mert ezek ezt fuvarozásra és 
nem vendégmarasztalásra kapták, vagy pedig 
kényszerítse őket, hogy jól és pontosan mű
ködő berendezést, felszerelést teremtsenek. E 
közérdekű panasznak helyet adva, ezt mi is 
a rendőrség figyelmébe ajánljuk.

— Nagyon fontos! Jogászoknak, keres
kedőknek, az összes közkereseti, betéti, biz- 
tositási és részvénytársaságoknak, társasági 
és más cégeknek nap nap után nélkülözhe
tetlen dr. Hentiu György ügyvéd most meg
jelent nagy müve, a román és magyar ke
reskedelmi jog. A román és magyar nyelvű 
könyv ára 150 leu. Megrendelhető a „Nagy
bánya“ hetilap kiadóhivatalától Baiamare, jud. 
Satmar. Viszontelárusitóknak magas jutalék.

— A részeg pályaőr fejét levágta a 
vonat. Pacurár Nicole, a perkászi megálló
hely jegykiadó pályaőre, aug. 3-án, szolgálati 
ideje letelte után, estefelé Szászvárosra in
dult a pályafelvigyázót felkeresni. Rendes szo
kásaként ez úttal is alaposan beszeszelt és 
késő éjjel részeg fővel indult hazafelé a pá
lyatesten. Nem tudni, melyik vonat végzett 
a részeg pályaőrrel. Korán reggel a saját pá-, 
lyatestén a 299. és 300. sz. őrházak között 
találták meg megcsonkitott hulláját. Feje a 
vágány között volt, de borzalmasan összeron
csolt testét távolabb a pályán találták meg.1

AM9Z0N0H
CLUBJA

Footballista leányok
Szenzációs sport-füm 6 óriás felvonás
ban, főszerepben Mártó Ausonió 
az izomember, a II. Sámson. 

Továbbá a kísérő műsor

ZIG0TTÓ vígjáték.

I

— A veszettség terjedése. A kolozsvári 
Pasteur-intézetbe naponként mind nagyobb 
és nagyobb számban jelentkeznek a veszett 
ebek által megmartak. A nyár beálltával a 
veszettség is inkább tud terjedni s hogy a 
Pasteur-intézet látogatói szaporodnak, annak 
egyik oka az, hogy az elrendelt ebzárlatokat 
kevesen respektálják. Nézzünk csak szét Szász
városon. Az ebzárlat ma is fennáll, de azért 
az utcákon szájkosár, póráz nélkül vigan kon- 
gresszusoznak a kutyák, sőt egyik-másik még 
a vendéglők éttermébe, kávéházba is beszagol 
gazdája után. Igaz, hogy a hosszú ideig tartó 
és majdnem állandónak nevezhető, lazán ke
zelt ebzárlat nem vezet eredményre s éppen 
ezért jól tenné a rendőrség, ha évenként akár 
többször is, de csak egy bizonyos időre — 
mondjuk 2—3 hétre — rendelné el az eb
zárlatot, de akkor aztán szigorúan járjon el 
a be nem tartókkal. Jó volna, ha az egész 
megye, vagy járás területére egy és ugyan
azon időben volna szigorú ebzárlat, hogy az
tán a kóborlásban talált ebek elpusztittassa- 
nak. Mert mit ér az, ha pld. Pál kiirtja tel
kéről a patkányokat, de Péter szomszédja nem 
s azok ott nyüzsögve vigadoznak s szapo
rodnak.

— Munkaközvetítés. Az állami munka
közvetítő hivatalnál, Déva Str. Saguna 16. 
szám, bejelentések utján a következő munká
sok kaphatnak azonnali belépésre alkalmazást: 
4 főzőnő, 1 sapkaszabó, 2 borbély, 8 tímár, 
52 kőfaragóségéd (23—27 leu órabérrel), 2 
cserépkályharakó (montier), 2 cserépkályha- 
készitő (formázó), 42 asztalossegéd (20—25 
leu órabérrel és lakással), 3 vagonjavitó la
katos, 2 órás tanonc, 1 szoptatós dajka (gyer
mek nélkül), 2 éttermi kiszolgáló leány (pin
cérnő), 8 háztartásbeli cselédleány, 1 mosónő. 
Foglalkozást keresnek azonnali belépésre a 
következők: 1 kertész, 2 szakácsnő, 1 férfi
divatszabász, mint üzletvezető, 3 szobafestő 
és mázoló, 1 bádogos, 1 hivatalnok, 3 szál
lodai szobaasszony (20.000 leu kaucióval), 1 
házvezetőnő, 1 háziszolga. — A közvetítés 
teljesen ingyenes és legrövidebb időn belül 
történik. Felhivjuk b. figyelmét a t. közön
ségnek, hogy igényüket jelentsék be a hivatal
nál bármelyik munkanapon, d. e. 8—12-ig, 
d. u. 3—5-ig, a bejelentés történhetik szóval, 
személyesen, Írásban, postán, vagy telefonon. 
Telefonszám 43. Az állami munkaközvetítő 
hivatal vezetője.

— Az állampolgársági bizonyítványok
ért mindenki elmenjen! Az állampolgár
sági bizonylatokat azoknak, akik a listán nem 
jelentkeztek, nem állítják ki, azonban ha kel
lőleg igazolják magukat, megszerezhetik azt. 
Kérjük a közönséget, hogy minél nagyobb 
számban jelentkezzék ezen fontos okmányért.



4 Szászváros és Vidéke 1925. augusztus 9.

— A vasúti állomások elárusító helyei
nek bérlete. A vasúti vezérigazgatóság ren
deletet adott ki, amely szerint a jövőben az 
állomásokon levő dohánytőzsdék nyitására 
csak hadiözvegyeknek vagy hadirokkantaknak 
adhatnak engedélyt, akiknek ebbeli minősé-: 
güket a hadiözvegyeket és rokkantakat tá-' 
mogató hivatalos intézménytől (IOV) szár
mazó igazolványokkal kell igazolniok. A ki- í 
oszkok bérbeadása árlejtés utján történik. Az 
élelmiszerárus bódékat a jelenlegi bérlők szer
ződésének lejárta után a vasúti vendéglős 
kapja, de a bérösszeget a vasutigazgatóság 
állapítja meg. Azokon az állomásokon, ahol 
vasúti vendéglő nincsen, az élelmiszerbódék 
bérbeadása szintén árlejtés utján történik.

Vásárolnék vagy bérelnék aj
szászvárosi határban fekvő 6—10 
holdas príma szántóföldet. — Cím:. 
Vlád Rudolf vendéglős, Szászváros.

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

w
w
»

“veS* és porcellán ke- 
JAUIIU/J reskedése Szászváros.

Alapittatott 1812-ben. J
Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, u. m.: § 
Táblaüvegek, dísztárgyak, világítási cik- 8 
kék, villanykörték, üvegezések, képkere- 
tezések stb. Jutányos árak! 225 12— ?

201. „ gyors „ 2'00
259. „ személy d. e. 9’57
261. » személy d. u. 17*20

Tövis
»
»
n

Alkenyérről Déváig iskola- illetve 
munkásvonat reggel 6*05

Arad felől: 264. sz. személy éjjel 3*20
»

»
a

n

Költözködés miatt eladó egy 
hálószoba bútorzat. Áll: 2 
ágy, 2 szekrény, 2 éjjeli szekrény, 1, 
nagy márványlapos, tükrös mosdó-! 
szekrényből. Bővebbet Kartmann Dá-1 
niel vendéglősnél Szászváros, „Cen-1 
trál“ szálloda. 15 2-4

»
ff

M

n

Az

„ 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 sötétzöld autóbusza minden vonat
hoz a „Central“ előtti állomáshelyről az 
egyes vonatok érkezése előtt 25 perccel 

indul. — Vidékre is bérelhető.

II

A

Halló! Elvállalok Hallói 
mindenféle épület-, bútor- és asztalos 
munhálatohat és javításokat. Raktá
ron: hoporsóh, temetkezési cikkek stb.

Költség vetésekkel szolgálok, Írásbeli 
megkeresésekre válaszolok. — Olcsó és 
szolid kiszolgálás I Tisztelettel:

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

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

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

vásárolhat. 3 5-

&

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

Hallói Értesítés! Halló!
A n. é. közönség tudomására hozom, hogy 
mint a „Schuleri Szeszgyár Rt.“ oki. patkoló 
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 4—6

BURGUS ZS1GMOND
kocsigyártó és oki. patkoló kovácsmester.

*
*

„Szászváros és VidékeM
Előfizetési ára: egész évre 120, félévre 60, 
negyed évre 30 len. Hirdetései olcsók!
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Értesítések!
Tisztelettel értesitem a n. é. kö- £ 
zönséget, hogy a helybeli Dörner « 
és Lewitzky társas cégből békés £ 
utón kiváltam s a helybeli F. F. > 
Widmann céggel társultam.

Lewitzky József. *

Tisztelettel értesitem a n. é. közönséget, > 
hogy F. F. Widmann cég alatti * 
divatáru üzletembe Lewitzky József í 
urat társul vettem s azt ezentúl *

törvényszékileg bejegyzett cég alatt 
folytatjuk.

özv. Widmann Frigyesné.

Uj cégünket ajánljuk a n. é. közönség 
szives pártfogásába. — Raktáron : 
Scherg-féle bel- és külföldi szö
vetek, vásznak, karton, grenadin, 
szabókellékek, kötött és szövött 
áruk nagy választékban, legolcsóbb 
napi árban. — Szolid és pontos 
kiszolgálás 1 Tisztelettel:

Widmann és Lewitzky 
divatáru kereskedők, Orá^tie-Szászváros 
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SlÖWY SÁNDOR, Petro^eni
Kézmű, textiláru és készruha-raktár nagyban és kicsinyben.

Nagyérdemű vevőimet van szerencsém értesí
teni, hogy tekintettel az előre haladott idényre, 
a következő árakban készítek elsőrendű férfi

ruhákat hozott szövetekből:

I. o. munkával mindent kézivarrással 800 L-ért
II. „
HL „

590 
„ 440

Hozzávalókat igen olcsón számitok.
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Ezen munkaárak csupán folyó hónapban vannak érvényben.
127 32—Kiváló tisztelettel:

Löwy Sándor ftwnyámhíza Prtrozsíny
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