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A Hunyadmegyei Magyar Párt 
dévai szervezkedő gyűlése.

Gyönyörű, verőfényes őszi vasárnap dél
után tartotta meg f. hó 20-án a Hunyadme
gyei Magyar Párt Déván, a „Fehér Kereszt“ 
szálló nagytermében szervezkedő és alakuló 
gyűlését. A minden izében impozáns és lélek
emelő gyűlés lefolyása mindenben méltó volt 
a vármegye kicsiny, de törhetlen magyarsá
gának eleddigi jóhirnevéhez és sokszor irányt- 
mutató kezdeményező akaraterejéhez. Szász
városról mintegy 30-an jelentek meg kikül
dött és érdeklődő magyar testvéreink a gyű
lésen. Öröm volt látni a végre-valahára együvé 

kovácsolt összetartás biztató jeleként, hogy 
osztálykülönbség nélkül mindnyájan képvi
selve lehettünk Szászváros részéről is a fe
ledhetetlen gyűlésen, hol ugyancsak minden 
réteg, a történelmi nevek viselőitől elkezdve 
a csernai és dévai kisgazda csángókig, mind 
együtt voltunk egy akarattal, mint a várme
gye magyarságának reprezentánsai. Minthogy 
a napilapok részletesen leközölték e nagy
jelentőségű gyűlés lefolyását, azért mi a min
ket inkább érdeklő események elmondására 
szorítkozunk csupán ez alkalommal.

Cs. Lázár László elnöki megnyitójában kü
lönösen Jósika Samu báró volt Országos Ma
gyar Párti elnök elparentálása rendjén muta
tott irányt, mikor az elhunyt nagyérdemű el
nök szellemi hagyatékának: az egységnek 
megbecsülésére és megőrzésére hivta fel a 
figyelmet.

Dr. Várady Aurél központi kiküldött ezután 
a központ üdvözletét tolmácsolva mély törté
netfilozófiai megvilágitásban mutatott rá a 
liberális eszmék és az egyoldalúan értelme
zett demokrácia csődjére. Nagy hatást váltot
tak ki szavai, midőn Dúca külügyminiszter a 
reánk alkalmazott genfi nyilatkozatával szem
ben kimutatta, hogy az államhüség tartamá
nak meghatározása nemcsak ingatag, hanem 
magával a kótériák szerint értelmezett libe
rálispárti gyakorlattal szemben is teljesen el
lentmondó. A hunyadmegyei magyarság örök 
kötelességeként a nagyon mélyen szántó be
széd a vármegye halhatatlan nagyjainak, nem
zetünk Géniuszainak, Hunyadi Jánosnak és 
Bethlen Gábornak példáját szegezte elibénk, 
hogy magyarságunk egyetemes érdekében és 
az itteni államiság, közrend érdekében, ne
künk is kötelességünk a pillanatnyi, egyéni 
előnyök félretolásával a közügy és egyetemes 
magyar érdekért áldozatot hozni, mint a mi 
halhatatlanjaink, kik mindketten egyenesen a 
felkinált királyi koronát utasitják vissza, mert 
az államiság eszméje és a magyar érdek 
szemmeltartása azt igy kivánta.

Dr. Várady Aurél beszéde végén célozva a 
nem régiben szintén Déván lezajlott nemzeti 
párti gyűlésen elhangzott kijelentésekre, a 
nemzeti párt figyelmét arra hivja fel, hogy a 
megingathatlannak deklarált gyulafehérvári 
pontozatokat a nemzeti párt saját kebelében 
is érvényesítse, mert a valóság nem fedi je

lenleg a kihangsúlyozott nemzeti párti kije
lentéseket. Mint fontos és irányt jelölő köz
hangulat megnyilnánulását emeljük itt ki azt 
a tényt, mely egész magyar kisebbségi poli
tikánk uj orientációját sürgeti, hogy amidőn 
dr. Várady Aurél központi kiküldött a leg
melegebb hangú elismeréssel szólott dr. Ma- 
niu Gyuláról és dr. Vlad Aurélról, az egész 
gyűlés spontán és lelkesen éljenezte, sőt ün
nepelte a nemzeti párt e kiváló és megértést 
tanusitó vezéralakjait.

Beszélt ezután dr. Meskó Miklós, mint a 
Hunyadmegyei Magyar Párt ügyvezető titkára 
a vármegyei tagozat eleddigi sikertelen mű
ködésének okairól. A gonddal s mély judi- 
ciummal, valóságos parlamenti nivón tartott 
beszédet hosszantartó éljenzés követte, külö
nösen akkor, mikor Moravcsik József piskii 
cipészmester megkorbácsolása és brutális bán
talmazásának felemlitése rendjén indítványban 
tiltakozott a személyes szabadság megsértése 
és a békés polgárok csendőrök által történt 
fizikai bántalmazása ellen.

Ki kell emelnünk a Martonossy István be
rekszói kisgazda rövid, de nagyjelentőségű 
kijelentéseit, ki a hunyadmegyei kisgazdák és 
csángó-telepesek nevében tiltakozott a Bárdos 
Péter-féle pártbontó kisgazdapárti mozgalom 
ellen. „Mi, — mondotta — hunyadmegyei 
kisgazdák első sorban magyarok vagyunk, 
csak azután kisgazdák, nekünk más párt nem 
kell, csak az Országos Magyar Párti“

Göllner Károly iskolaügyi javaslatának tár
gyalásánál dr. Székely Ferenc és Gergely Fe
renc szászvárosi kiküldöttek hozzászólása után 
egyhangúlag kimondta a közgyűlés, hogy fel
kéri az Országos Magyar Pártot a Kún-kol- 
legium tulajdonának, alapjainak konfiskálása 
és seculárizálása elleni tiltakozásra. Követelje 
az Országos Magyar Párt, hogy a kormány 
vonja vissza a Kún-kollegium alapjai és va
gyona ellen benyújtott tulajdonjogi igényke
resetét. A magyar szellem ébrentartása és 
ápolása céljából pedig kéri a központot, hogy 
nemzeti dicsőségünk legendáit, mondáit, (hun 
magyar, árpádházi és erdélyi fejedelmi tör
ténelmünk regéit) ingyenes népies kiadvá
nyokban juttassa az ifjúság és iskolás gyer
mekekhez s azok olvasását, mert a tanköny
vekbe azok be nem illeszthetők, tegye a ma
gyar gyermekek és szülők kötelességévé.

Nagy szónoki hatással beszéltek még Leit- 
ner Mihály, Sándor Sándor, Apáthy Árpád, 
dr. Martonossy György, Csulay Lajos. Be
nyújtott javaslataikat egyhangú lelkesedéssel 

tette magáévá a közgyűlés a cégtáblák, anyagi 
alapok megteremtése stb. tárgyában.

Végül a kandidáló bizottság jelölése alap
ján egyhangú közfelkiáltással megválasztat
tak; tiszteletbeli elnöknek: Mara László; el
nöknek : Cs. Lázár László; alelnöknek: Csu
lay Lajos; ügyvezető alelnöknek: Dr. Meskó 
Miklós; titkárnak: Dr. Martonossy György; 
jegyzőnek: Dr. Szőcs Géza ; pénztárosnak: 
Balogh Dezső; ellenőrnek : Bramberger Gyula. 
Az országos nagygyűlésbe delegáltattak; Varga

, Antal, dr. Székely Ferenc, Símén Béla, Ke
resztes János, dr. Leitner Mihály, Toroczkay 
Zoltán, dr. Sándor Sándor és Lukács Ferenc. 
A százas bizottságba beválasztattak a Hátszeg- 
puji, algyógyi, kőrösbányai, szászváros** vaj
dahunyadi, marosvásárhelyi, petrozsényi járási 
tagozatok képviselői.

Gergöy Adorján.

A déVai iparkamara
Vezeti tanácsának tagjai.

A dévai Kereskedelmi és Iparkamara vezető 
tanácsának tagjaiul a folyó hó 13-án lezajlott 
választások alkalmával viszonylagos többség
gel a következőket választották be:

I. Divat- és kézmüárukereskedők: Fuchs 
Nándor Gyulafehérvár, Schneeweis Hermann 
Déva.

II. Élelmiszerkereskedők: Lőwy Hermann 
Déva, Vulcu Joan Szászváros, Schumann Er- 
nest Déva, Pop Emil Petrozsény.

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

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

V. Előbbi kategóriákhoz nem tartozó ke
reskedők: Jancu Josif Petrozsény, Kohn Fe
renc Déva.

VI. Kiskereskedők: Baciu Joan Hátszeg, 
Dobrota Dumitru Abrud, Alesi Carol Déva.

VII. Bánya- és vasüzemek: Piso Pompiiiu 
Brád, dr. Miocu Romul Petrozsény, Timoc 
Tiberiu Petrozsény, Periteanu Dán Vajda- 
hunyad.

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

X. Különbözők: Albescu Virgil Déva, Czit- 
ron Czirányi Alexandru Déva, dr. Demény 
Henrik Gyulafehérvár.

XI. Kisiparosok: Chinda Nicolae Déva, 
Bencsik Zsigmond Déva, Carpenisan Simion 
Szászváros.

Póttagok az I. kategóriában Hirsch László 
Déva, a II. kategóriában ifj. Onitiu Aurél 
Déva. A Vili, kategóriában nem történtek 
meg a választások.

A vezetőtanácsnak hivatalból tagjai: Dr, 
Gróza Péter Déva, Moldovan Constantin Ma- 
rosillye, Bursan Constantin Vajdahunyad, Gar- 
boviceanu Petru Bukarest, Flórian Juon Puj 
képviselők a IV. kategóriában és Panaitescu 
Joan szenátor a IX. kategóriában. Ezenkívül 
a hátszegi és gyulafehérvári ipariskola, a dévai 
és gyulafehérvári mezőgazdasági kamara küld 
egy kiküldöttet és a Cooperativák egy-egy 
tagot.

A díVai jfljai daiep.
A hunyadmegyei összmagyarság és külö

nösen Déva város magyar közönsége a múlt 
vasárnap áldozott a 100 éves Jókai születése 
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emlékezetének. A gyönyörű, magyaros motí
vumokkal ékített színház soha sem látott 
még ilyen lelkes és ilyen nagyszámú közön
séget. Ott láttuk a vármegye minden rétegét, 
a történelmi nevek viselőitől, a drága ékköves 
magyar ruhás őscsaládok asszonyaitól, pártát 
hordó leányaitól kezdve, a festői viseletű 
csángókig az egész magyarságot ott szem
lélhettük. A körültekintő rendezőbizottság 
kettős ünnepélyben nyújtott alkalmat Jókai 
géniuszának megismerésére. Délután ingye
nes népies előadásban ismerte meg az egy
szerű magyar nép Jókai örökéletű lángleikét. 
Ez alkalommal az ünnepi beszédet: Dr Szalay 
Mátyás brádi róm. kath. plébános tartotta. 
Az esti beléptidijas előadás volt azonban az 
ünneplés jelentősebb aktusa. A nagyon dús 
műsorból különösen kiemelkedett dr. Antalffy 
Endre marosvásárhelyi tanár Erdélyszerte hír
neves esztétikus és előadó, Jókai emlékbe
széde. Valósággal irodalmi esemény volt a 
bizar szinben tobzódó, utólérhetetlenül ötle
tes keleti pompázatban csillogó s a klasszi- 
citásba tökéletesitett konferánsza Antalffynak 
Jókairól.

Csodálkoznunk kellett a világirodalmi re
lációkat felsorakoztató egyéni impressziókkal 
s a poétikus metaforákkal, mint aranyszálak
kal átszőtt beszéden, mely az elragadtatás 
paroxizmusáig fokozta Jókaiért való s anak- 
rizmussá sohasem válható, magyar romanti- 
káju, örökifjú lelkesedésünket.

Nagy hatást váltott ki Szombati-Szabó Ist
ván lugosi költőpap saját verseivel és melo- 
drámatizált költeményeinek elszavalásával. Kü
lönösen a »Néma harang az őrtoronyban“ c. 
hatalmas allegóriája rázta fel a szibolumok 
és allegóriák világában álmodozó magyar 
lelkünket. Ezt a verset Nemes Elemér ref. 
lelkész és országos hírű zeneköltő melodrá- 
matizálta és kisérte is zongorán nagy művé
szettel. Zenei számok közül különösen dr. 
Horváth Dezső szinfonikus zenei költeménye 
volt nagy hatású, melyet a dévai granicsár 
ezred zenekara adott elő határozott művészi 
tökéllyel. Ugyancsak az ezred zenekarának 
előadásában gyönyörködhettünk Erkel Ferenc 
örökbecsű Bánk-bán-jának nyitányában. Nem
csak műélvezet, de valósággal úgy esett meg
tépett, hitetlenkedő, bizalmatlankodó lelkűnk
nek a román zenekar magyar tárgyú és min
den izében magyaros intonálásu muzsikája, 
mint mikor pergeteg perg nyári hőség után 
a tikkadó földre. Lám, a művészet félre tudja 
tenni a faji elfogultságot és az öblös szájú 
nácionálizmus gyűlölködő szükkeblüségét is 1 
Énekelt még Inczédi-Joksmann Ödön, kit 
virágesővel tiszteltek meg a hunyadmegyei 
nagy famíliák rajongó szépei és bájos zsentri 
bakfisok. Az estélyt a Jókai regényeiből egy- 
beállitott élőképek zárták be, melyeket Nemes 
Elemér konferált ötletesen, de egy kissé hosz- 
szadalmasan be. —ly—ez.

Véres családi dráma 
az algyógyi szanatóriumban. 

A fÉltÉhenysÉg újra EmbErélctet oltott hí.
Megdöbbentő családi dráma játszódott le 

f. hó 22-én az algyógyi szanatóriumban. Be
szerzett információink szerint ugyanis Maris 
Stanoiu aradi liceumi tanár, torontálmegyei, 
bánlaki születésű alig 20 éves, feltűnő szép 
felesége már hosszabb idő óta gyógykezel 
tette magát a szanatóriumban. Természetesen 
a szép asszonynak sok udvarlója akadt. A 
féltékeny -természetű férjet — valószínűleg 
bosszúból — valaki arról értesitette, hogy 
neje és a szanatórium gyógyszerésze, Unger 

Jenő között komoly érzelem fejlődött ki. A 
féltékeny férj minden előzetes értesítés nélkül 
f. hó 22-én d. u. 5 óra tájban megjelent az 
algyógyi szanatóriumban s ott a feleség és 
a gyógyszerészszel való heves szóváltása után 
revolvert rántott s két lövést nejére s két 
lövést a gyógyszerészre adott le.

A fiatal asszonyt az egyik golyó, amely 
mellét fúrta át, halálosan sebesitette meg úgy, 
hogy pár óra múlva bele is halt sebébe, mig 
a gyógyszerész kezefején és állán szenvedett 
súlyos sérüléseket. A féltékeny férj az eset 
után nyombén önkényt jelentkezett a dévai 
ügyészségnél, amely nyomban őrizetbe is 
vette őt. Az eset érthető riadalmat keltett a 
szanatórium betegei között, akik most élén
ken tárgyalják az elszomoritó esetet, melynél 
— valószínűleg — a féltékenység ördöge Íratta 
a férjnek a levelet s adta kezébe a gyilkoló 
fegyvert.

NAPI HÍREK.
— A hadsereg köréből. A hadügyminisz

ter Reiscuta János alezredest a napokban a 
szászvárosi hadkiegészitő parancsnoksághoz 
helyezte át. Germán Vasile százados — aki 
régebben itt is szolgált s a polgári körökben 
is előnyösen ismert tiszt volt — Beszarábiá- 
bol Szászvárosra helyeztetett vissza s szintén 
a hadkiegészítőhöz osztatott be. Ide lett he
lyezve még Radu Nicuiae főhadnagy. Barbu 
Alexandru főhadnagyot október 1-vel Szászvá
rosról a nagyszebeni hadbirósághoz és Bota 
Oktávián főhadnagyot pedig a deési 81-ik 
gy. ezredhez helyezték át. Mindkét tiszt vá
rosunk polgári társadalmában is nagy szim
pátiának örvendett s igy távozásuk széles 
körben sajnálkozást váltott ki.

— Előléptetés és áthelyezés. A pénz
ügyminiszter Socoup János nagyenyedi p. ü. 
biztost, volt szászvárosi főszemlészt, főbiz
tossá nevezte ki és egyúttal a pankotai biz
tosi kerület vezetőjévé helyezte át.

— Felsőbb elismerés. Stoica Gyula aradi 
p. ü. főfelügyelőt és Csergit Todor dévai p. 
ü. felügyelőt a pénzügyminiszter a finánc
gárdák szervezése körüli eredményes tevé
kenységükért Írásbeli dicséretben részesitette. 
E tény előre veti árnyékát arra, hogy a régi 
pénzügyőrségi intézményt a kormány nemcsak 
fenntartani, hanem tovább fejleszteni is óhajtja, 
mint jól bevált szervezetet, amely különösen 
a határmenti szolgálattal eddig is elismerést 
aratott.

CARL ZOBEL
Aiapittatott divatáru kereskedő Alar^eatott

Orá$tie-Szászváros.

Ajánlja dúsan felszerelt rak
tárát és pedig: férfi és női 
ruha és kabátszöve
tek, barchettek, flanelek, 
creppeket, Schroll-féle 
vásznakat mindenféle mi
nőség és szélességben, zefi- 
reket és kész fehérnemíieket. 
Nagy választék elismert jó- 
minőségii harisnyákban.

A „Vogelsang“ sibiui 
trikószövőgyár lerakata

Szabókellékek I
52 1-3

— Házasság. Eisler Antal vulkáni nagy
kereskedő — Eisler Albert helybeli p. ü. fő
biztos unokaöccse — f. hó 26-án tartotta es
küvőjét Kovács Károly nagykereskedő kedves 
és bájos leányával, Mancival Vulkánban. — 
Sok szerencsét és tartós boldogságot kívá
nunk az uj párnak!

— Vizsgálat. Georgescu Tamás dévai 
pénzügyigazgató — adminisztrátor — a na
pokban Szászvároson járt s itt megvizsgálta 
a kir. adóhivatalt. Adózók által vezetni köte
les globális és forgalmi adók listáit is ellen
őrizte. A szigorú, de igazságos vizsgálat so
rán a pénzügyigazgató az adóhivatalnál a leg
nagyobb rendet találta, miért is úgy Ferenczy 
János helyettes adótárnoknak és a tisztvise
lőknek, valamint Torna Ádám p. ü. főszem- 
lésznek, aki az egyenes adók behajtása körül 
fejtett ki eredményes munkát, elismerését fe
jezte ki.

— A kisebbségi nőegyletek nagy ro- 
konszenvvel és reménységgel fogadták Can- 
tacuzino hercegnő felhivását egy értekezlet 
megtartása végett, melyen a nők előterjesz
tenék a jól ismert kisebbségi panaszokat. A 
kolozsvári nőegyletek egy közös bizottságot 
szerveztek, melynek feladata ez értekezlet elő
készítése. Ezért egy felhivással fordulnak az 
érdekelt testületekhez, melyből mi is lekö
zöljük a következő részt: Az ideiglenes bi
zottság különösen a következő föladatokat 
vállalja: 1. közvetíti a nőegyletek között egy
más kívánalmait; 2. összegyűjti azt a tárgya
lási anyagot, ¡melyet a Cantacuzino asszony 
által jelzett női kongresszuson szükséges lesz 
előterjeszteni; 3. fölveszi az érintkezést a ro
mán nők nemzeti szövetségével, hogy az or
szágos női kongresszusra a népkisebbségi 
nőegyesületeket érdeklő részletekről tájéko
zódjék ; 4. előkészíti az országos női kong
resszusra a népkisebbségi nőegyesületek meg
felelő képviseletét; 5. a népkisebbségi nő
egyesületek további közös eljárásának intézé
sére megalakitatja a végleges rendező bizott
ságot. Ennek a feladatkörnek pontos keresz
tülvitele érdekében testvéri szeretettel kérjük 
az összes népkisebbségi egyesületek további 
hathatós közreműködését. Kérjük cimüknek, 
taglétszámuknak, működési irányuknak és 
eredményeiknek, a működést gátló okoknak, 
valamint általában az anya- és a gyermek 
életviszonyaira vonatkozó észleleteiknek a köz
lését. hogy ebből az ismertetésből gazdag 
tárgyalási anyagot készithessünk a nőkong
resszusra. Kérjük továbbá, hogy erre a célra 
készülő ismertetéseink mellé a kész bizonyitó 

1 adatokat is lehető teljességgel csatolják, vagy 
: legalább is jelezzék, vájjon hol találhatók 
meg a bizonyitó adatok. Kérjük végül, hogy 
még e hó 28-án mindenünnen küldjék el 
hozzánk szives válaszukat s mindenünnen 

I vegyék fel velünk okvetlenül az érintkezést. 
Felkérjük ez utón is a vármegyei nőegyesü
leteket, hogy a kért adatokat beküldve, mi
nél előbb lépjenek érintkezésbe a bizottság
gal. melynek elnöke gróf Bethlen Györgyné, 
ügyvezető alelnöke pedig Kovács Dezsőné, 
működési helye pedig Kolozsváron Piata Uriirii 

114. szám alatt van.
— Szüreti mulatság. A helybeli román 

iparosok egyesülete f. hó 27-én a „Centrál“ 
szálloda színházi termében tánccal egybekö
tött szüreti mulatságot rendez. A mulatság 

j — amelynek tiszta jövedelme kezdő iparoso
kat segítő alapok javára fordittatik — este 
8 órakkór kezdődik. Kívánatra a meghivó 
felmutatandó. Vájjon a magyar iparosság nem 
létesithetne-e egy ily alapot, amely idővel a 
a kezdő magyar iparosoknak is nagy szolgála
tot tenne?!
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— A dévai zenepavilon felavatása. A 
napokban elkészült és a népkertben felállított 
zenepavillon hátralevő költségeinek fedezésére 

a dévai 4. granicsárezred tisztikara és a dévai 
kereskedők okf. 4-én délután a népkertben 
nagyszabásúnak Ígérkező kerti ünnepélyt ren
deznek, ezt este a Fehér-Kereszt összes helyi
ségeiben táncmulatság fogja követni. Rész
letes műsor és falragaszok e hét elején adat
nak ki.

— A dévai iparkamara az érdekelt ke
reskedők tudomására hozza, hogy a pénz
ügyminiszter 226121—1925. számú rendelete 
értelmében a gabonanamüeket és lisztet kis
mértékben áruló kereskedők nem kötelesek 
fizetni a speciális bélyegilletékeket a (taxa 
de timbru proportional).

— Jegyzői tanfolyam Fogarason. A fo- 
garasi jegyzői tanfolyam október 1-én meg
nyílik.

— Vámárverés. A piskii vámszedési jo
got október l-étől nyilvános árverésen kiad
ják. Az árverést f. hó 28-án tartják meg a 
községházán. Kikiáltási ár 80000 leu.

— Az 1 és 2 leuos papírpénzek bevál
tási határideje f. év okt. 1-én jár le. Akinek 
tehát még ilyen pénz birtokában van, az ne 
mulassza el fenti határnapig beváltani.

— Inspekciót e héten (1925. szept. 28. 
reggel 6 órától okt. 5. reggel 6 óráig) a 
Vlad-féle gyógyszertár tart. Éjjeli csengő mű
ködik.

— A szászvárosi „Liedertafel“ — amint 
már jeleztük — f. hó 12-én Déván is elő
adta ifj. Haydn József világhírű szerzeményét, 
„Die Schöpfung“-ot. Mondanunk sem kell, 
hogy Haydn oratóriuma ott is fényes sikert 
aratott s Fabini Klára úrnő, valamint Borger 
professzor ur és Fernengel Rudolf ur nagy 
zenei tudásról és művészi rutinról tettek újra 
bizonyságot.

— Hirdetmény. Az 1925. évi szeptember 
havi fényűzési és forgalmi adók a következő 
sorrendben fizetendők be a szászvárosi rom. 
kir. adóhivatalba: október 5-én azok, kiknek 
családi nevük A., B., C. betűvel kezdődik, 
6-án D., E., F., G„ H., 7-én I., K., L., M., 
8-án N.» O., P., R., 9-én S., T., U., V., Z. 
és 10-én a részvénytársaságok. Az alkalma
zottak utáni 4 és 8 százalékos adók október 
10-ig fizetendők be. Ferenczy sk. adótárn. h.

— Eljegyzés. Lotháry József székelyhídi 
p. ü. főszemlész f. hó 20 án tartotta eljegy
zését Keresztény József áll. isk. igazgató le
ányával, Izabellával. Gratulálunk 1

— Maximálás. A hatóság a vendéglőkre 
nézve a következő árakat szabta meg: leves 
4 leu, főit marhahús 16, főzelék feltétel 17 
leu, bélpecsenye 22, szóda 4 leu, büftök tü
körtojással 25, borjusült 20, főttészta 10, tea 
citrommal 5, rummal 7, 1 darab kenyér 1, 
tejeskávé 6 leu. Árak szept. 28-tól további 
intézkedésig érvényesek.

vv/v./vww.aí»oooooooooowöooowoooot»

1 ■ Használt, sérült vagy lyukas | 
galoschnikat és hócipőket | 

javításra elfogad
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Stern Ferdinand^ 
divatáruháza, Orâçtie, Vásár-utca. ’ ! 

(fl jauitásoh 10 napon bűiül ElkÉszülnck.) < 'DinDOAUiiiDn.j j ■

ERZSÉBET MOZI !. — Házasság. Solymossy Gyula helybeli 
------------------------------------------------------------------------  iparos — az aranyifjuság közismert tagja — 
Ma vasárnap, szept. hó 27-én f. hó 26-án Nagyszebenben tartotta esküvő
délután 432 és este 82® Órakor jét Szalay Irénke urleánnyal. Sok szerencsét 

és tartós boldogságot kívánunk I
| — Gázolnak — az autóbuszok. Eddig
— hál’ Istennek — a helybeli autóbuszok nem 
adtak okot elgázolások miatti méltó panaszra. 
Az elmúlt napokban azonban mind a három 
autóbusznak akadt egy kis „esete„. Szeren
csére ezek sem voltak veszedelmesek. A sárga 
autóbusz a város végén az országúton özv. 
Pletyerné 70 kgr.-mos disznóját gázolta el. 
A disznót másnap lekellett vágni. Húsából 
csak 800 leu térült meg. A károsult a disznó 
értékének kiegészítéséért perel. A zöld autó
busz Májer kereskedőnek egy pulykáját küldte 
a másvilágra. Szegény pulyka eléggé sajnálja, 
hogy nem került sakterkézre, de hát úgy kell 
neki — s a disznónak is — miért csatan
gol hatósági tilalom ellenére az utcán. A 

i vörös autóbusz az állomásnál farolás közben 
i majdnem elgázolt egy ittas állapotban földön 
I heverő koldust, aki a palánk mellett heverve 

„élvezte“ mámorát. A kellő időben alkalmazott 
■fékezés megmentette a bajtól s igy a koldus 
¡csak egy kis horzsolást szenvedett. Persze a 
lábára állni nem tudó emberről eleinte azt 
hitték, hogy súlyosan megsérült. Kutya baja 
sincs. Azonban kötelességünknek tartjuk na
gyobb óvatosságra inteni az 
zetőit.

— Az orthodox egyház 
dulőja. Az „Ellenzék“ Írja:
lentik: Jasiban október 11-én fogják a ki
rály, királyné és Károly trónörökös jelenlété
ben ünnepélyesen felavatni az uj igazság
ügyi palotát, ugyanezen a napon fogják ün
nepelni az orthodox egyháznak a niceai zsi- 

. nattól számitott 16 évszázados fennállását. 
Tegnap Jasiban értekezlet volt Pimen metro
polita elnökletével Marzescu igazságügymi
niszter részvételével, amelyen megállapították 
mindkét ünnepség programját. Az ünnepsé
geken jelen lesznek a szentszinódus összes 
tagjai.

I — A megyei egészségügyi hivatal köz
leménye. A megyei egészségügyi hivatal fel- 

i hívja a közönség figyelmét az ételek és ita
lokról szóló egészségügyi törvény ama ren- 

' delkezésére, amely szigorúan megtiltja olyan 
i anyagok használatát, amely a bormust tovább- 
erjedését megakadályozza. Akik e rendelkezés 
ellenére cselekszenek, a törvény erejével suj- 
tatnak.

— Az orosz buza döntő sikerei. A szov
jetek gabonakiviteli irodája a francia malmok 
szövetségének hatmillió púd búzát adott el 
október—januári szállításra. — Egy púd = 
16 38 kgr.

Hosszú szünet után ismét fellép a nagy müuésznö 

F0LA NEGET 
akit Amerika óriási fizetéssel átszer
ződtetett Európából és nagyszerű sze
repekben léptette fel, a legnagyobb si
kereket aratva Amerikában. Ezen fil
mek közül legsikerültebb, mert a mű
vésznő egyéniségének legmegfelelőbb 
szerepben mutatkozik be ma, mint egy 

cigányleány a

Spanyol táncosnő
cimü pazar kiállítású 9 felvonásos sze
relmi drámában. — A nagy művésznő 
partnerei: Adolphe Menjon és Antonio 

Moremo. — Ezenkívül

A 14-ik vendég
Hnmoros kalandor-történet.

£-l

¡ qafiassaßa|uo||iq

OdțO^Ațp
IOU S3 !H3J

¡!|ai|p|iaijpqnzs ’uaqSșsouiiu uapuiiu 
>|nÂțza>|joq ‘jjodBjBJjjQzsinÄu Áu?ui 
-9)1 s? Bqnd apj-igjOHH !P9|BA 
‘>jç>jdBS ‘jjpÄusiJEq ‘>|9pua>i>iBÄu 
‘jjaSui :’iu ’n ‘jjnjçjBAip ijjșj 

•>|njç hqaozs s? UQK))j ‘jjouojjis 
-jnopA ‘jjOĂuosjpqpsoui sș -Bqru 
‘jppuBijsiuuaj ‘jjonaqojBq *>p| 
-auBjj ‘>j9;9AQzs-ujn)zso>i s? -Bqnj 
IQU ‘jpiUpjj-UÇlSBJ S? -JpqBîjip) 
‘-Bqnjjpșj qas9 s? joSub ipppA

s>|ațzai|ja ejje|i|e||

Uiiais punuipjaj
fiaiu asjup
|n)||au fiasH3Z3|aio>||aiaA

U9^0AJ[O
‘auzauazsaq >a>a| 

fiasqnzs țaAOzseqna izso
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Bukarestből je-
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Közbirtokosságok, községek, 
valamint magánosok ré
szére szükséges mindenféle 

Épület - tervezést, 
költségvetést 
és azoknak felépítését, 
közmunkáknak nyilvános ver
senytárgyalásra való előkészí
tését, becslések és szakértői 
vélemények eszközlését vállalja 

Seiler 3enő építész, 
Orástie-Szászváros, Vásár-u.
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.Central' szálloda
és kávéház Szászváros.

Értesítés X
Tisztelettel értesítem a n. é. 
közönséget, hogy a „Central“ 
szálloda, kávéház és étterem 
bérletét öcsémtől, Kartmann 
Dánieltől átvettem s azt to
vább én vezetem.

22 újonnan berendezett szoba, 
jó erdélyi konyha, zamatos kü- 
küllömenti, erdélyi asztali- és 
csemege-borok, továbbá Czell- 
féle híres „Ursus“ és „Hercu- 
les“ sörök! Abonensek to
vábbra is felvétetnek!

Vidéki vendégekkel tudatom, 
hogy a több év óta zárva tar
tott udvart, melyben nagy is- 
táló, kocsiszin és kút van, 
megnyitottam. Kocsik, szeke
rek s más jármüvek beszáll
hatnak. Modern színházi te
rem előadásokra, mulatságok
ra kibérelhető. — Tisztelettel:

Kartmann Mihály
a „Central“ bérlője. 54 i-4

Singer Bourne S B
Orsiiéi fiók, udvari szállítók

Van szerencsénk a n. é. közön
séget értesíteni, hogy a

The „Singer“ 
Manufacturing Co. 
gyártmányaiból uj varrógépszállit- 
mányok érkeztek.

„SINGER“ 
varrógépek 
családi, szabó, cipész, csizmadia, 
talpvarró, szandál- és bakkancs- 
varró, szíjgyártó, zsákvarró, zsák
tömő stb. célokra.

Alkatrészek, tűk, cérnák, ollók, 
zsebkések, himzőselymek állan
dóan kaphatók.

Bármilyen gyártmányú régi var
rógépek becseréltetnek.

Orá$tie, Ország-ut
fióküzletünkben.

a következő

mérték szerint is,

¡Nyomatott a SzAszvárosj Könyvnyomda Ríszvönytársasáo qyorssaitóíAn 1925

Kész fiuruhák,
„ „ 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.

r

Óriási raktár kész férfiruhákban!
Saját uriszabóság.

Kiváló tisztelettel: 127 39—

Löwy Sándor Versenyártiháza pttrozsíny.

A közelgő iskolabeiratások alkalmával ajánlom
dúsan felszerelt raktáramat különösen

cikkekben:
valamint

Zeneoktatás. Szeptember 15-étől 
kezdve zeneórákat adok a leipzigi 
konzervatórium metódjai szerint és 
pedig: hegedű, zongora. Elmélet: 
összhangtan, ellenpont, hangszerzés- 
tan, partiturajáték és direkció. Jelent
kezni lehet nálam bármikor.

44 2—2 Sebeiken Reinhold.

Árverési hirdetmény.
Mint vb. Hirsch Mór helybeli cég 

tömeggondnoka a csődválasztmány ha
tározatából ezennei közhírré teszem, 
hogy a csődvagyon árverés utján fog 
értékesíttetni.

Árverési határnap 1925. október hó 
4-én d. e. 8 óra.

i Érdeklődőket meghívom.
j Árverési feltételek nálam az ügyvédi 
irodában megtudhatók.

I)r. Székely Ferenc
ügyvéd, tömeggondnok.

¿9
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Őszi és téli szezonra 
elismert legjobb minisfgli Scherg Vilxnos-féle 

brassói szövetek 
gyári árban csak

Widmann és tEwitzhy 
cégnél kaphatók 40 1-10

a „Central“ szálloda mellett.

Kerestetik egy gazdasszony, aki az 
összes háziteendőket végzi — egy 
egyedül lévő úrhoz — itt helyben. 
P. BELEI.___________________ 45 2-3

Faj-alma nagyobb mennyiségben is, 
a vevő szedésével — olcsón eladó 
Barcsi Jánosnál, Berényi-u. 4i 2-2

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

vásárolhat. 12-

^7AÍÍACV üveg- és porcellán ke- 
JaUIIUjJ reskedése Szászváros.

Alapittatott 1812-ben.

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, u. m.: 
Táblaüvegek, dísztárgyak, világitási cik
kek, villanykörték, üvegezések, képkere
tezések stb. Jutányos árak! 225 19— *
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