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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.
fl szBptBmbBP hajdan És most.

A szülők és tanuló ifjúság előtt a szep
tember hónap még a háború előtti időkben 
is nagy jelentőséggel birt. Akkor is, igy szep
tember elején megteltek az iskolák zsibongó, 
pajkoskodó, vidám, piros-pozsgás tanuló ifjú
sággal. A tanulók ezrei vonultak be a gond
talan nyári vakáció után, hogy tudásvágyu
kat kielégítsék, hogy a jövőjük, a megélhe
tésük alapjait szolgáló ismereteket elsajátitsák. 
Szeptember elején akkor is láttunk gondokba, 
redőkbe borult arcú szülőket, akik gyerme
keiket kézenfogva vitték az iskolákba. Akkor 
is gondot, küzdést, nélkülözést jelentett a 
szülőkre nézve a szeptember, a diákok akkor 
pótvizsgáztak, de mintha nem lett volna olyan 
nyomasztó a helyzetük, mint ma, mintha ke
vesebb drótsövény állott volna utjukba. Bi
zony igen. Először is a drágaság nem nehe
zedett úgy reájok, másodszor az iskolákba 
való felvétel nem volt annyi „feltételhez“ kötve, 
mint most, harmadszor mindenki oda vihette 
gyermekét, ahová akarta, abban a taninté
zetben tanulhatott a diák, amelyikbe kíván
kozott. Ma már a szülők, diákok eme sza
badsága és joga is korlátozva van.

A gyermeket iskoláztató szülőknek 
ma sokkal több teher hull a vállára, sokkal 
több bajjal, nélkülözössel, idő- és pénzpo- 
csékolással, energia fogyasztással juthat oda, 
hogy gyermeke iskoláztatását biztosítsa. Érzi 
ezt minden szülő vallás és nemzeti különb
ség nélkül.

De különösebben érzik ezt a kisebbséghez 
tartozó szülők s legsúlyosabban mi magyar 
kisebbségek, akiknek iskoláit oly sok táma
dás érte. E támadások ma már számos isko
lánk elmúlásához vezettek. Iskoláink és egy
házaink vezetőségei minden törvényes esz
közzel igyekeznek védekezni s megmenteni 
a mit megmenteni lehet, de sajnos, ezen te
vékenységüket is a kormány és az ő szolgá
latában álló sajtó részéről állandó gyanusitás 
kiséri, mert hát, ami a háború előtti időkben 
tisztelendő erénye volt a románság vezetői
nek, ma annak csak felét is bünül rőjják fel 
nekünk. Hogyan kivánhatják meg tőlünk, hogy 
rosszabbak legyünk mint hajdan ők s hogy 
nyelvünkhöz, iskoláinkhoz, egyházainkhoz ne 
ragaszkodjunk ?! Annyira megfélemlithetők és 
hitványak lennénk már, hogy ezt, a külön
böző és özönével jövő megfojtó rendeletek 
dacára se tegyük meg. Hisz’ ez az egyetlen, 
amit tehetünk: ragaszkodunk hozzájuk s a 
törvényesen megengedett eszközökkel küz
dünk értük.

Küzdünk, szenvedünk értük s bár látjuk, 
hogy napról-napra több és több fejszecsapás 
éri iskoláink, egyházaink terebélyes, tisztele
tet érdemlő fáit, nem hagyunk fel a remény
nyel, hogy eljön az idő, amikor a jobb, az 
emberiebb belátás felülkerekedik s megfog
nak szűnni jogos sérelmeink s enyhülni fog
nak azok az intézkedések, amelyek a Ma

szeptemberét oly szomorúvá, oly csüggesztövé 
teszik számunkra s főleg a szülők és diák
jaink számára.

A szeptember hajdan, a szeptember most. 
E kettő közti külömbség serkentsen minket a 
további kitartásra s arra, hogy még áldoza
tok, nagy áldozatok árán is hűek legyünk 
iskolafentartó egyházainkhoz és tanintézete
inkhez.

A természet ősszel hervad, télen megder
med, de jön a rügyfakasztó tavaszi napsu
gár s újra minden uj életre kél. Ezt a tavaszi 
napsugárt: a megértést, az emberiességet, az 
állampolgársági egyenjogúságot, a demokrati
kus és modern államok szerinti vallási, pol
gári és egyén szabadságot, a testvéri megér
tést s ezzel az ország felvirágozását szolgáló 
s a jog, törvény és igazság uralmából fakadó 
teljes megelégedést várjuk és óhajtjuk. Ez 
az óhaj, az ezek utáni sóhaj röppen el a Ma 
szomorú szeptemberének többször borús mint 
verőfényes napjain ajkainkról.

Mi hunyadmegyei s főleg szászvárosi ma
gyarok még busábban nézünk bele a Ma 
könnyes szemű szeptemberébe, hiszen egy 
300 éves iskolánk — a ref. Kún-kollegium 
gimnáziuma kényszerült, mert minden lehető 
eszközzel kényszerittetett, megszűnni. Az ide- 
seregleni készült szülők és diákok nagy része 
ebben a szeptemberben már a nagyenyedi 
Bethlen, a zilahi Wesselényi, a szepsiszent- 
györgyi Mikó-kollegium tájékán tűnődik azon, 
hogy milyen volt a szeptember hajdan és 
milyen most s mentül többen „tűnődnek“, 
annál inkább tűnik szemünbe az, hogy milyen 
lesz majd.

ifj. Szántó Károly.

A dévai mezőgazdasági kamara 
megalakulása.
Dr. Ólad Aurél lett a kamara elnöke.

Csütörtökön, f. hó 3-án déli 12 órai kez
dettel tartották meg a dévai gazdasági kamara 
alakuló gyűlését a törvényszék 88. sz. szo
bájában Satum Izidor korelnök elnöklete alatt.

A gyűlés első pontja a mandátumok iga
zolása volt. A mandátumok közül Osvada Va- 
silie mandátumát kifogásolták, amelyet azon
ban szavazással mégis elfogadtak. A mandá
tumok igazolása után következett a kamara 
elnökének megválasztása. Egyhangúan, köz
felkiáltással dr. Vlad Aurél volt minisztert vá
lasztották meg, ki át is vette az elnökséget s 
beszédében kifejtette a mezőgazdasági kama
rák óriási fontosságát és — úgymond — ép
pen ezért minden kormány segitséget kell 
adjon a kamaráknak.

Dr. Dublesiu György prefektus szép és mély 
értelmű beszéde után az igazgatótanácsot vá
lasztották meg, melynek tagjai a következők 
lettek: Osvada Vasilie, Copos Gheorghe, Ar
delean Dionisie, dr. Vlad Aurél, hivatalból 
tagjai a tanácsnak: Oroveanu Teodor, Ziegler 

i Gyula és Fröhlich N.

A többi tisztségekre a következőket válasz
tották meg: Alelnökök: Ardelean Dionisie és 
Osvada Vasilie. Titkár: dr. Selariu Emil. El
lenőrző-bizottság : Vlad Simion és Satum I. 
Az országos egyesület delegátusa: dr. Vlad 
Aurél.

Hétről-hétre.
A kenyérről, 

amelyért mindennap imádkozunk, amelyért 
küzdünk, verejtékezünk, amely nélkül nem 
élet az élet s amely ősiidőktől fogva az em
beriség főtápláléka, kell egy pár szót Írnunk. 
Van jó és van rósz kenyér. Búzánk, lisztünk 
— hál’ Istennek — van bőven, melyből első
rangú, jó, kitűnő kenyeret lehet sütni, de csak 
lehet, mert manapság valósággal csúfot űznek 
ezzel az imáinkba foglalt életszükséglettel. 
Kenyérnek, bár lehet barna, barnább, vagy 
egészen fehér, jóizühek kell lenni. A háború 
alatt, mikor is a „szükség* előirta, hogy 
milyen lisztkeverékből „kell“ készíteni a ke
nyeret, amikor legjavában tobzódott a kenyér
rel való visszaélés, amikor mindenki, akinek 
kezén keresztül futott a kenyér anyaga, hasz
not, nagy hasznot akart kisajtolni belőle, 
amikor megszoktuk, mert megkellett szoknunk, 
hogy kesernyés izü sületlen „tészta-masszát“ 
együnk az egészséges lisztből készült, jól meg
dagasztott, jól kisütött kenyér helyett, még 
elnézhettük, hogy egészségünkkel és zsebünk
kel milyen hazárdjáték folyik. A kenyérinség, 
a kenyérjegy rendszer ideje volt ez s sok 
hadimilliomost, hadigazdagot termelt ki ma
gából a kenyér, illetve az ezzel való „üzérke
dés“ és visszaélés. A háborúnak immár ma
holnap a nyolcadik éve, hogy vége, de azért 
még ma is bajok vannak a kenyérrel. Még 
ma is látunk, Ízlelünk dohos szagu, penész- 
izü sületlen tészta gyurmát, még ma is tűr
nünk kell, hogy a kenyéripar és kereskedelem 
„profit ritter“-jei egészségünk és zsebünk ellen 
törjenek. Miért ? Miért kell a kenyér és liszt
ből készült egyéb süteményfélék sületlensé
gét, romlottságát, bűzét, rósz izét tűrnünk, 
amikor elsőrangú búzánk van mindenütt s igy a 
„kenyérmezőn“ is, melynek szomszédságában 
fekszik Szászváros is ? 1 Bizony a törököt verő, 
malomkövet félkézzel emelő Kinizsi ökle kel
lene, hogy lecsapjon azokra, akik mindennapi 
kenyerünket igy megcsufolják s azokra is, akik 
ezt eltűrik, elnézik.

Aki nem tud vagy nem akar egészséges, 
jó kenyeret, veknit, zsemlét, kiflit, perecet 
sütni, attól el kell venni a jogát. A közfo
gyasztás céljaira rósz izü, sületlen kenyérfélék 
forgalomba hozóit végre ki kell oktatni, hogy 
a polgárok egészségével és zsebével nem 
lehet és nem szbad játékot űzni. Szinte jól 
esett a „Temesvári Hirlap“-ban a következő 
hirdetést olvasni: Komlóskenyeret és vek
nit szállítók. Blagoje Lukits pékmester.“ Hisz- 
szük, hogy Blagoje pékmester tényleg jó izü 
komlóskenyeret árul s azt is hisszük, hogy 
ha ez nem igy volna, az illetékes hatóságok 
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fQltövön ragadnák őt s más társait is. Hja, 
Kleinwienben (mert igy is nevezik Temesvárt) 
ez igy van, mig Szászvároson, (amely újab
ban a „Broosdorf** névre pályázik rendület
len következetsséggel) az ellenkezője történik. 
Állításaink valódiságának ékes bizonyítékait 
legközelebb a rendőrség és a városi tiszti 
orvosi hivatal asztalára fogjuk helyezni. Ha 
ezt nem tennők meg, Írott malaszt volna je
len cikkünk is. Kenyér, zsemle és kifli sütő 
urak: Nincs tovább 1

Itt jegyezzük meg, hogy sok privát család 
is van, ahol nem tudnak jó és ízletes kenye
ret sütni. Hja, a mai felnőtt leányok nagyrésze 
inkáb a korzózás, a simi,a fox-trox-prox s egyéb 
térddörzsölészeti és bájkeilettető táncszerü rán- 
gatödzás, a divat, a bubifrizura, körömápolás 
(manikűr) iránt viseltetnek nagyobb előszere
tettel s igy nem csoda, ha a főzőkanál jól 
megnövesztett, hegyesre ollózott, pirosra fes
tett körmeik közül gyorsan kiesik és a háza
sulandó ifjak elfelejtenek megházasodni s in
kább — agglegénykednek.

Virgács.

A dévai ipar- és kereskedelmikamara 
újjászervezése.

Az iparkamarai jelölésekre kitűzött határidő 
f. hó 1-én délben járt le. A dévai törvény
szék elnökéhez ez időpontig összesen 21 je
lölő lista érkezett be, amelyből a törvény kö
vetelményeinek csak az alábbiak feleltek 
meg s igy csak a következő 13 lista fogad
tatott el választás alapjául és pedig:

1. számú lista I. kategóriára: Schneeweisz 
Hermann Déva.

2. számú lista II. kategóriára: Ioan Vulcu, 
Hermann Lőwy Déva, Ernst Schumann, Emil 
Pop Petrozsény.

3. számú lista: VI. kategóriára: Alesi Ca- 
rol Déva.

4. számú lista: i. kategóriára: Hirsch László 
Déva. Fuchs Nándor Gyulafehérvár.

5. számú lista: 1. kategóriára: Ontiu Aurél 
Déva.

6. számú lista: III. kategóriára: Teodor 
Vulpe Szászváros, Werner Rudolf Déva.

7. számú lista: IV. kategóriára: dr. Vlad 
Aurél Szászváros, Gál Nándor Déva.

8. számú lista: V. kategóriára: Kohn Fe
renc Déva, Iosif láncú Déva.

9. számú lista: VI. kategóriára: Baumann 
Ferdinand Gyulafehérvár, Dobrota Dumitru 
Abrud.

10. számú lista: VII. katagóriára: Pompiliu 
Piso Brád, dr. Romul Mioc Petrozsény, Ti- 
beriu Timoc Petrozsény, Dán Perientianu Vaj- 
dahunyad.

11. számú lista: IX. kategóriára: dr Dub- 
lesiu Gheorghe Déva, Emil Fritsch Déva, 
Seiler János Szászváros.

12. számú lista: X. kategóriára: Albescu 
Virgil Déva, Alaxandru Citron Cirányi Déva, 
dr. Demény Henrik Gyulafehérvár.

13. számú lista: XI. kategóriára: Chinda 
Niculae Déva, Bencsik Zsigmond Déva, Car- 
pinisan Simon Szászváros.

Kategóriák szerint tehát a jelöltek a követ
kezők :

I. Divat és kézmüáru kereskedők: Schnee- 
weiss Hermann Déva, Hirsch László Déva, 
Fuchs Nándor Gyulafehérvár.

II. Élelmiszerkereskedők: Ioan Vulcu Szász
város, Lőwy Hermann Déva, Ernst Schumann 
Déva, Emil Pop Petrozsény, Ontiu Aurél 
Déva.

III. Műszaki anyagok és gépkereskedők: 
Teodor Vulpe Szászváros, Werner Rudolf 
Déva.

IV. Bankok, ügynökségek, biztósitók: dr. 
Vlad Aurél Szászváros, Gál Nándor Déva.

V. Előbbi kategóriákhoz nem tartozó ke
reskedők : Kohn Ferenc Déva, Iosif láncú 
Petrozsény.

VI. Kiskereskedők: Alesi Carol Déva, Bau
mann Ferdinánd Gyulafehérvár, Dumitru Dob
rota Abrud, Baciu Ioan Hátszeg.

VII. Bánya és vasüzemek: Pompiliu Piso 
Brad, dr. Romul Mioc Petrozsény, Tiberiu 
Timoc Petrozsény, Dán Perientianu Vajda- 
hunyad.

Vili. Épitő, faipar és asztalosok: nincse
nek jelöltek.

IX. Élelmezési ipar: dr. Dublesiu Gheorghe 
Déva, Emil Fritsch Déva, Seiler János Szász
város.

X. Külömbözők: Albescu Virgil Déva, Al. 
Citron-Cirányi Déva, dr. Demény Henrik Gyu
lafehérvár.

XI. Kisiparosok: Chinda Niculae Déva, 
Bencsik Zsigmond Déva, Simion Carpinisan 
Szászváros.

Tekintettel arra, hogy csak az I., II. és IV. 
kategóriáknál van több jelölés, mint ahogy a 
kategóriára a tanácsosok száma meg van ha
tározva — csak ezeknél lesz választás. Az I. 
katagóriánál tehát kiesik egy, a Il.-nál szintén 
egy s a Vl.-nál megint egy.

A választások szeptember 13-án lesznek 
megtartva.

A vajdahunyadi 
rom. kath. egyház estélye.

F. hó 5-én este ritka műélvezetben volt 
része Vajdahunyad közönségének. Az ottani 
róm. kath. egyház a Strauss-féle vendéglő 
helyiségeiben jótékonycélu, tánccal egybekö
tött müsoros-estélyt rendezett, amelyet Lantos 
Béla, — Lantos Gusztáv tanító fia — aki a 
ref. Kún-kollegiumban 1922-ben tett érettsé
git s aki jelenleg a budapesti sziniakadémiá- 
nak növendéke, készített elő. Szinre került 
Pékár Gyula „Dodó főhadnagy** cimü 3 fel- 
vonásos vigjátéka. Lantos főrendező fáradt
ságot nem ismerő szorgalommal vezette a 
próbákat, amelyek aztán óriási sikert is ered
ményeztek. A címszerepet ő maga játszta a 
hivatásos színészek precizitásával. Minden je
lenete óriási hatást keltett. A közönség kitü
nően mulatott s élvezte a hűen kreált Dodó 
főhadnagyot. Stalevskynét Nánássy Károlyné 
úrnő kreálta nagy rutinnal s elevenséggel, 
mig a Domokos iró szerepében Klimász Ru
dolf ur adta fényes tanujelét szinpadi tehet
ségének. Hajlik Ludmillát Lantos Judit úrnő 
személyesítette nagy hatással. Balassa minisz
teri fogalmazó szerepében Spörl Rezső ur 
nagy otthoniassággal mozgott a világot jelentő 
deszkákon s sok derültséget keltett. Dombrádi 
Sárit Mendel Erzsiké k. a. kreálta. Tempe
ramentumos, rutinos játéka nagy hatást kel
tett. Dogi Stefit Reibli Ferenc ur, Jolánt 
Wéber Erna, Kamocsai főszolgabirót Nagy 
Béla ur játszta s elmondhatjuk róluk, hogy 
a darab sikeréből ők is, valamint az inas 
szerepét kreáló Cserny Antal ur is, alaposan 
kivették a részüket.

Általában a darab vígjátéki gyorsasággal 
pergett le s úgy az összjáték, mint az egyes 
jelenetek kifogástalanok voltak. Hivatásos szí
nészeket is megszégyenitő ügyes játékukkal 
Lantos Bélán kívül különösen Nánássy Ká
rolyné, Lantos Judit úrnők, Mendel Rózsika 
k. a., Spörl Rezső és Klimász Rudolf urak 
tűntek ki, de a többi szereplők is ügyesen 
és dicséretreméltóan oldották meg feladatai
kat. A közönség, dacára annak, hogy amiatt, 
mert a vasgyár vezetősége nem bocsátotta 

rendelkezésükre a vasgyári kaszinó szinházi 
termét s igy a Strauss-féle nyári helyiségben 
tartatott meg az előadás, ami a hűvös időre 
való tekintettel kényelmetlen volt, mégis szép 
számban jelent meg s kitünően mulatott.

Előadás után reggelig tartó tánc követke
zett. Mondanunk sem kell, hogy Bodocky 
Lajos cigányprímás híres zenekara ez alka- 
kalommal is kitett magáért. Azt, hogy Ámorka 

hány szivet sebzett meg ez estélyen, majd 
az anyakönyvi hivatal fogja megmondani. Sok 
ilyen magas nivóju s erkölcsi és anyagi si
kerekben gazdag estélyt kivánunk magunknak.

Vajdahunyad, 1925. szeptember 7. 
Tudósító.

A hunyadVármegyei 
magyarság Jíljai ünnepélye, 

flz ünnepély pragrammja.
Impozáns keretek között, gazdag és nivős 

műsorral fogja megtartani Hunyadvármegye 
magyarsága f. hő 20-án a Jókai centennáriu- 
mot a városi színházban. A nagy magyar 
mesemondó dévai centennáriuma minden te
kintetben méltó lesz ahhoz az ünnepi jelen
tőséghez, amellyel megyénk magyarsága kí
vánja leróni a kegyelet és tisztelet adóját 
Jókai emléke iránt. Az ünnepély mint már je
leztük, két részből fog állani, külön programja 
van a délutáni és külön az esti ünnepélynek. 
Az ünnepély részletes műsora a következő:

Délután:
1. Dr. Horváth Dezső: «Jókai** szinfonikus 

zeneköltemény, előadja a dévai granicsár ez
red szinfonikos zenekara.

2. Dr. Szalay Mátyás ünnepi beszéde.
3. Chovan: Magyar táncok, előadják zon

gorán Horváth Ildikó és Nóémi.
4. Gyermekek szavalat-sorozata.
5. Bánk-Bán ouvertur, előadja a granicsár 

ezred szinfonikus zenekara.
Este:
1. Dr. Horváth Dezső: «Jókai** szinfonikus 

zeneköltemény, előadja a dévai granicsár ez
red szinfonikus zenekara.

2. Dr. Antalffy Endre marosvásárhelyi ta
nár ünnepi beszéde.

3. Jakab Ödön Jókai ódája, szavalja Bíró 

Margit.
4. Inczédy Joksmann Ödön saját zeneki- 

séretével magyar dalokat énekei.
5. Szombati-Szabó István lugosi ref. lel

kész, költő, saját költeményeiből olvas fel.
6. Bánk-Bán ouventur, előadja a dévai ka

tona zenekar.
7. Inczédy Joksmann Ödön, magyar dalok.
8. Holt költő szerelme, Jókai-Liszt szerze

mény.
9. Élőképek. Jókai Az uj földesur, Egy az 

Isten, A kőszívű ember fiai és Szegény gaz
dagok c. regényeinek egy-egy jelenete, melye
ket dévai hölgyek és férfiak fognak zeneki- 
sérettel bemutatni. Az élőképeket Szombati- 
Szabó István fogja bekonferálni.

10. Jókai apotheozise.
Az ünnepélyre Szászvárosról sokan fognak 

elmenni, hiszen e napon van a hunyadme- 
gyei Magyar Párt tagozatának újjászervező 
közgyűlése is.

— A postacsomagokhoz tartalomjegy
zéket kell csatolni. A posta és távirda ve
zérigazgatóság felhivja a felek figyelmét arra, 
hogy a postacsomagokhoz tartalomjegyzéket, 
vagy számlát (faktúra) csatoljanak, hogy ab
ban az esetben, ha a csomag megsérülve, 
vagy kifosztva érkezne meg a címzetthez, 
meg lehessen állapítani, hogy mi veszett el.
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NAPI HÍREK.
— A hunyadmegyei magyarság 

figyelmébe! Lapunk zártakor arra ké
rettünk fel, hogy közzétegyük, misze
rint a Magyar Párt a folyó hó 20-án, 
Déván tartandó újjászervező gyűlése 
és a Jókai ünnepély megtartása ható
ságilag engedélyezve van. Felhívjuk 
tehát a megye magyarságát, hogy e 
napon minél nagyobb számban jelen
jék meg Déván.

— Áthelyezések. A református püspök 
Fábián István lévita segédlelkészt szept. else
jével Déváról Petrozsényba helyezte át. Símén 
Imre segédlelkészt pedig Érmindszentről Dé
vára helyezte.

— Esküvő. Bokody József iparos, aki úgy 
is mint a ref. Kún-kollegiumnak volt érettségi
zett növendéke, úgy is mint városunk arany
ifjúságának közkededvelt tagja általános szin- 
pátiának örvend, f. hó 5-én vezette oltárhoz 
Steigervald János liceumi gondnok kedves és 
bájos leányát, Juliskát. Az egyházi áldást Bodor 
János ref. lelkész adta az uj párra. Este 
nászlakoma volt, amelyen a szülőkön, a ro
konságon, Bodor János ref. lelkészen, a nász
nagyokon kivül a vőlegény barátai, a meny
asszony barátnői szép számban jelentek meg. 
Mondanunk sem kell, hogy a circa 40 terí
tékű nászlakoma a legvidámabb hangulatban 
folyt le s úgy az elhangzott toasztok, mint a 
talp alá muzsikáló Pista Vilmos zenekarának 
fülbemászó zenéje állandó felvillanyozottság- 
ban és jókedvben a hajnali órákig tartotta 
együtt az ünneplőket, mikor is az ifjú pár a 
gyorssal nászutra indult. Sok szerencsét és 
tartós boldogságot kivánunk az uj házasok
nak 1

— Nem kell felvételi vizsgát tenni az 
egyetemen. Az »Ellenzékinek Bukarestből 
jelentik: A közoktatásügyi minisztérium közli, 
hogy azok a gimnáziumi tanulók, akik az idén 
érettségiztek, nem kötelesek az egyetemen 
felvételi vizsgát tenni.

— Polgármester beiktatás Petrozsény- 
ben. Dregán petrozsényi polgármester lemon
dásával megüresedett polgármesteri állásra, 
a kormány Miocu gör. kath. lelkészt nevezte 
ki. Az uj polgármester beiktatása múlt pén
teken történt meg ünnepélyes keretek között. 
Petrozsény polgársága Miocu beiktatása után 
az uj polgármester tiszteletére fáklyás mene
tet rendezett. Az uj polgármester — mint tu
dósitónk jelenti — a város polgárságának bi
zalmát birja.

— A hunyadmegyei Magyar Párt újjá
szervező közgyűlése. A Hunyadmegyei Ma
gyar Párt f. hó 20-án délután fél két órakor 
Déván, a Fehér-Kereszt nagytermében tartja 
újjászervező közgyűlését a kilenc választó ke
rület tagozatának részvételével. Az újjászer
vező gyűlésre a szászvárost Magyar Párt is 
kiküldi delegáltjait, de mindenik párttag részt- 
vehet azon. E célból a helybeli »Merkúr“ 
fuvarozási vállalat sötétzöld autóbusza vé
tetik igénybe.

— Táncmulatság. A szászvárosi iparos 
ifjak egy csoportja f. hó 13-án vasárnap este 
a „Centrál“ szálloda szinházi termében tánc
mulatságot rendez. Beléptidij: családjegy 30, 
személyjegy 20 leu. A mulatság megtartását 
falragaszok hirdetik.

— Inspekciót e héten (szeptember 14. 
reggel 6 órától szeptember 21. reggel 6 óráig) 
a Vlad-féle gyógyszertár tart. Éjjeli csengő 

működik.

ERZSÉBET MOZI 
a „TRANSSYLVANIA“-ban. 

Ma vasárnap, szept. hó 13-án 
délután 422 és este 8?° órakor 
rendhivuli Blöadásoh. EchEgaray regénye

A Nagy Galeottó
gyönyörű megfilmesítése:

Colombia tragédiája
vagy:

A pletyka öl 
cimen. Szenzációs társadalmi szalon
dráma 6 felvonásban. — Főszereplő: 
Alma Rubens. Ezenkívül:

A NŐGYÚLÖLÓ
vagy:

F-A-T-T-Y 
leánynézőbe utazik. Óriási ame
rikai burleszk 4 felvonásban. Az utolsó 
Fatty-film. — Fatty nem játszik többé!

VIDÉKI
Előfizetőinket tisztelettel kérjük, 
hogy hátralékaikat beküldeni, elő
fizetéseiket postafordultával meg
újítani szíveskedjenek, mert ellen
eseiben — legnagyobb sajnála
tunkra bár — kénytelenek leszünk 
lapunk további küldését jelen 
számmal beszüntetni.

Kiváló tisztelettel:
A kiadóhivatal.

— Esküvő. Dávid Simion p. ü. tisztviselő 
és bajesdi Vitán Irénke f. hó 19-én tartják 
esküvőjüket Déván.

— Hűtlen kezelés címén feljelentették 
a kolozsvári városi tanácsot. Kolozsvár
ról jelentik, hogy az ottani városi tanács há
rom autót vett, melyre nem volt fedezete. Az 
autók a főbb városi tisztviselők kényelmét 
szolgálják. Több polgár a város eljárását sé
relmesnek találta és ezért mozgalmat indított, 
hogy a város ellen hűtlen kezelés miatt fel
jelentést tegyenek. Negyven kolozsvári pol
gár vállalkozott a feljelentés beterjesztésére, 
ami már meg is történt. Ez a tény is min
denesetre azt jelenti, hogy a polgárság is kí
vánkozik beleszólni a város ügyeibe s azokra 
ellenőrzést kiván gyakorolni. És ez a helyes.

— A Nemzeti Párt országos gyűlése 
Déván. A Nemzeti Párt f. hó 13-án országos 
gyűlést tart Déván, amelyen a párt több illusz
tris tagja is részt fog venni. így jelen lesz 

I Maniu Gyula, Jorga, Mihalache, Vajda Sándor, 
Argetoianu, dr. Vlad Aurél, Pop-Csicsó Ist
ván és még többen. A pártvezetőség kéri a 
közönséget, hogy erre az alkalomra házaikat 
lehetőleg diszitsék ki.

— A szászvárosi Hangya szövetkezet 
1925. szeptember 20-án — vasárnap — d. 
u. 3 órakor a Magyar Kaszinó nagytermében, 
a szövetkezet fejlesztése érdekében értekez
letet tart, melyre az összes tagok az igazga
tóság és felügyelő-bizottság által ez utón is 
meghivatnak.

— Balleteste — Szászvároson. Hamródi 
Rudolf nagyszebeni közismert kereskedő le
ánya, aki neves táncmüvésznő, f. hó 17-én 
(csütörtökön) este fél 9 órakor Szászvároson 
a »Centrál“ szinházi termében egy balletestét 
rendez, amelynek műsora a következő: „A 
beképzelt kicsike“ Scherzó. ,A zene hatalma“ 
Matróztánc. (Jellemtánc). ^Szünet után »Ámor 
bosszúja“ orientális fantasztikus tánc. »Kongó“ 
négertánc. Hamródi k. a., aki jelenleg művész 
körúton van, Nagyszebenben s más nagyobb 
városokban elismerést aratott s igy közönsé
günknek annyival is inkább figyelmébe ajánl
juk ez estét, mert kisvárosban ritkán van al
kalom balletet élvezni. Az egyes táncokhoz 
a zenekiséretet a művésznő zongoraművész 
édesapja, Hamródi Rudolf ur fogja szolgál
tatni. Helyárak: 1-ső hely (földszinten vagy 
páholyban) 40 leu, Il-ik hely 30, állóhely 
15 leu.

— A helybeli központi temető céljára 
kiszemelt terület a használatba vételig ezentúl 
nem lesz bérbeadva, hanem felébe lesz mun
káltatva és pedig a város állatállományá
nak zabbal leendő ellátása céljából.

— Hogyan tegyük el a tojást télire? 
A tojásokat erős, tulmangansavas kálioldat
ban megmossuk és a napon megszáritjuk. 
Azután a tojásokat kis ládákba rakjuk, réte- 
genkint száraz fürészpor, vagy korpa közé 
és minden sor közé egy pappendeklit helye
zünk el s mikor az egész láda megtelt, rá
szögezzük a fedelét. Hogy a tojás sárgája ne 
száljon le a héjához, hetenként nagyon óva
tosan forditsuk fel a ládákat, melyeknek szá
raz, hűvös, de fagymentes helyen kell állniok.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Névtelen levelekre nem válaszolunk, kéziratokat 

vissza nem adunk.
F. jr. Jövő számban jön. T. G. mikor fog jelent

kezni ?!
M. J. Déva. T. Ur! Az ujabbi leletekről egy 

pár tájékoztató sort írhatna lapunknak Kérdjük: ide
genek megtekinthetik-e a folyamatba tett ásatásokat ?

Előfizető. Állítólag most már a székelyeket fogja 
boldogítani, ha ugyan a püspöki akarat nem válto
zik meg. Nagyon „kapós“ lehet Ökeme, mert Sze
ged, Kolozsvár és Székelyudvarhely „verseng“ érte. 
Majd meglátjuk, melyik viszi el a pálmát. — Hírlik, 
hogy a nagy Mogul lemond állásáról, hogy helye 
olyannak jusson, akire nézve létkédés ez. A sülyedő 
hajó patkányai jutnak eszünkbe, ha e nagylelkű
séget látjuk. Nehogy, mire oda jut az illető, „meg
apadjon“ a „gázsi“, mert „nőni“ már halálos ágyon 
is láttuk.

Eladó komplett ebédlő beren
dezés dívánnyal. — Megtekinthető 
Weisz Dezsőnél Orá§tie, Viz-utca 
3. szám.

Jó erkölcsű fiú, ki legalább két 
középiskolai osztályt végzett, a hely
beli Hangya szövetkezetbe tanoncul 
fölvétetik.
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Gyakorlott gépirónő azonnali 
belépés mellett állást nyerhet. Per
fekt román nyelvtudás megkivánta- 
tik. Fizetési feltételek személyes meg
jelenés alkalmával megtudhatók az 
algyógyi tüdőszanatórium gondnoki 
irodájában. — Carol Szabo, admi
nistrator al Sanatoriului Geoagiu.

I A Binder Vilmos-féle tégla-! 
gyár újból üzembe helyeztetett s ott 
elsőrendű tégla ezer darabonként 
1650’— ieuért kapható. 31 3-3

I

Meghívó.
9 „Szászvárosi Könyvnyomda Részvénytársaság“' 

XXIII. £yi rendes közgyűlését * 
1925. szeptember hó 20-án délelőtt 11 
órakor tartja a „Szászvárosi Takarékpénztár 
Rt.“ helyiségében, melyre a t. részvényesek 
ezennel tisztelettel meghivatnak.

Ha a nevezett napon a részvényesek kellő | 
számban és kellő részvény képviseletében nem ! 

gyűlnének össze, akkor az alapszabályok 14. 
§-a értelmében a közgyűlés 1925. szept. 
hó 27-én délelőtt 11 órakor a már megne
vezett helyen tartatik meg, mely gyűlés a 
megjelent tagok és képviselt részvények szá
mára való tekintet nélkül fog határozni a kö
zölt tárgysorozatban felemlitett ügyek felett.

TÁRGYSOROZAT:

1. Elnöki megnyitó és a határozatképesség 
megállapítása.

2. A jegyzőkönyv hitelesítésére két tag vá
lasztása.

3. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság 
jelentése az 1924—25. év üzleti eredményé
ről, a nyereség- és veszteség-számla, vala
mint a mérleg jóváhagyása és a felmentvény 
megadása.

4. A tisztanyereség hováforditása iránti ha-' 

tározathozatal.
5. Megürült igazgatósági és felügyelő-bi

zottsági tagsági helyek választás utján való 
betöltése.

6. Netaláni indítványok.
Szászváros, 1925. évi szept. hó 10-én.

Az igazgatóság.

Megjegyzés. Az 1924—25. évi nyereség- és vesz
teség-számla, valamint a mérleg, továbbá az igaz
gatóságnak és felügyelő-bizottságnak jelentései a köz
gyűlés előtt 8 napon át a hivatalos órák alatt a rész
vénytársaság könyv- és papirkereskedésében meg
tekinthetők.

Az alapszabályok 11. §-sa szerint szavazási jogá
val csak azon részvényes élhet, aki részvényeit le 
nem járt szelvényeivel együtt a „Szászvárosi Taka
rékpénztár Részvénytársaságinál a közgyűlést meg
előző nap déli 12 órájáig elismervény ellenében 
— mely igazoló jegyül szolgál — letette.
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városi X8«yV#
Rfaznénv-TáMastin * *•Részvény-Társaság
elvállalja bármi
nemű nyomtatvá
nyok, részvények, 
művek, folyóira
tok, stb. legmo
dernebb stilszerü 
előállítását, ennek

I

•• bővelkedik a leg-------------------- leg
nagyobb válasz
tékban irodai, is
kolaikellékekben, 
folyóiratok, vala
mint az irodalom 
legjobb műveiben 
stb. a legjutányo- 
sabb árak mellett

a
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Uj menetrend junius 1-étől.
Szászvárosra érkező vonatok: 
felöl: 263. sz. személy éjjel 1 01 óra

M

n

Eladó ház. Szászvároson a Varga
utca 31. sz. alatti ház szabadkézből 
eladó. Értekezhetni Varga-utca 4. sz. 
alatt Zerbes Frigyesnél. 34 2-3

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

Tövis

»

Alkenyérről Déváig iskola- illetve
munkásvonat reggel 605 

felől: 264. sz. személy éjjel 3*20 

n 
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expressek itt nem állnak meg!
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202. „ gyors
260. „
262. „

. 419
személy d. e. 11*29
személy d. u. 18'22
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Az

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

vásárolhat. 3 10-

Orient 
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.

eu üveg- és porcellán ke- 
reskedése Szászváros.

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

; tezések stb. Jutányos árak! 225 17—

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
&

â
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Fâșii

Előfizetési ára: egész évre 120, félévre 60, 
negyed évre 30 leu. Hirdetései olcsók!

■
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Lűwy Sándor VErsenyáruháza
Petroșeni.

a kővetkező

ff

mérték szerint is,
ff

A közelgő iskolabeiratások alkalmával ajánlom 
dúsan felszerelt raktáramat különösen

cikkekben:
Kész fiuruhák, valamint

„ felöltők,
„ és leánykabátok, „

Fiú és leányfehérnemüek, valamint mindenféle ágynemű, 
ami iskolai internátusokban szükséges, azonnal készülnek.

Kérem nagyérdemű vevőimet, hogy mielőtt szükségleteiket 
beszereznék, üzletemet felkeresni és szolid áraimról meg
győződést szerezni szíveskedjenek.

Óriási raktár kész férfiruhákban I
Saját uriszabóság.

Kiváló tisztelettel: 127 37—

Löwv Sándor Versenyáruháza petrozstny.

ff ff
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Nyomatott a Szászvárai Könyvnvoäoa OYORSSAjrójA« 1925.


