
XIV. évfolyam. Orá$tie (Szászváros), 1926. március 21 12. szám.

POUTIMI, TÖRSflaüLMI, SZÉPUIOOM ÉS HÖZQflZnnSÓGl HETIISP.

Előfizetési árak:
Égisz ívre — — — 160 Lei.i Negyed ívre— - — 40 Lei.
Fél ívre — — — — 80 , ! Egyes szám ára — — 3’—, 

Nyilttér Boronként 1O Lel.

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

A lap szellemi részit illető közlemények a szerkesztösíghez 
a pénzküldemények is hirdetések a kiadóhivatalhoz küldendők 

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

A stréberségről.
A stréberség gyanújába keveredik az, aki 

kidüllesztett mellel jár s büszke alakja mintha 
azt mondaná: Itt vagyok, kötelességtek engem 
észre venni. De nem minden önérzetes ember 
stréber. Néhai Vajda János, a büszke poéta 
bizonnyal nem volt stréber.

Ellenben az alázatosság máza által meg
kenve, találunk szervilis, hizelgő, talpnyaló 
strébereket, akik antichambrirozással a na
gyok előszobáinak taposásával lettek vala
mikké. Én nem tudom, a strébereknek me
lyik fajtaja a veszedelmesebb.

A stréber életelve ez: „Ej, nem érdemes 
tisztességes munkával gyötörni magunkat. A 
tisztességes munkát megvetik és elnyomják“. 
Aki a munkája után akar érvényesülni, az 
naiv, mindent a hiúság mozgat ma.

Találd el a hatalmasok hiúságát s tied a 
jövő. Ez a stréber logikája, következtetése és 
cselekvéseinek rugója. S megszületik társa
dalmunk egy élősdi speciese, akinek elve 
mindenképpen előre törtetni s vagy ököllel 
nyit magának utat, vagy hajlongó hátgerinc
cel halad célja felé.

És szerencsétlen társadalmi berendezkedé
seink egy rettenetes hibája, hogy a stréberek 
száma sok és folytonosan szaporodik. A stré
berek mind okosak és müveitek, aki nem 
müveit, az esze természetes furfangjával tör 
előre a szédelgések tág mezején. Az utóbbi 
azonban csak a kisebb kaliberű stréberekhez 
tartozik s csakhamar elveszti lába alól a biz
tos talajt s összeütközésbe jut a büntető tör
vénykönyvvel s az Ígéret földje helyett a bör
tön révébe evez.

A stréberek veszedelmesebb fajtája a tanult 
és okos elem. Az ilyen stréber nagy appará
tussal fog a munkához, kiváló szellemi ké
pességgel rendelkezve, előbb társadalmi pozi- 
ciót, de nem ám munkát teremt magának, a 
hol megveti lábát és a honnan gyanútlanul 
folytatja üzelmeit. Jól házasodni, a stréberek 
első neme, a közpályán stréberkedni, ez a 
becsvágyóbb, veszedelmesebb tér.

Mikor a stréber valami társadalmi pozíciót 
elfoglalt, akkor visszatartóztathatatlanul fog 
haladni a maga utján. Társadalmi pozíció alatt 
ne munkát tessék érteni. Mikszáth pompásan 
találta el a stréberek működési körét: láza
san gruppirozzák a semmittevést.

Cselekvéseinek takarója a munkakör, de 
ebben a mnnkakörben nem a cégérnek fes
tett munkát kultiválja, hanem a veszedelmes 
pók hálóját szövi és megcsalja kartársait, 
sokszor pedig a történelmet. Mert akárhány 
stréber oly ügyesen álcázta szellemi sivársá
gát és életének meddőségét, s nagy polcra 
jutva, oly ügyesen tudja a mások érdemeit a 
magáénak vindikálni, hogy nevét, mint alko
tóét jegyzi föl a történelem, pedig nem volt 
egyéb, mint ügyes stréber.

Vakmerősége elsimitja a legveszedelmesebb 
dolgokat, dölyfe a gyöngébbeket megfélemlíti 
vagy alkalmazkodó alázatossága és arcátlan 
hazudozása tőrbe ejti a hiszékeny embereket.

A becsületesség eme szürke emberei el sem 
merik képzelni, hogy a tehetséges és nagy
hangú férfi, aki lángoló szavakkal festi a 
hazaszeretetei, az eszméi, az igazi humánizmus 
fönségét, leikétől e ragyogó ideálok idegenek 
legyenek, mert gyakran a stréber az erköl- 
csiség és becsületesség mezébe burkolva, 
megérett a börtönre s romlott, cinikus lelké
ben a nemes eszmék idegenek s csak ajka 
hirdeti, de lelke gúnyosan nézi a megcsalt 
tömeg érzelemkitöréseit.

S igy halad a stréber s élvezi az élet gyö
nyöreit. Amit a tisztességes ember csak hír
ből ismer, s ami legtitkosabb vágyát képezi, 
azt ő nagyon könnyen szerzi. Elegáns fesz
telenséggel jár, forgalomba hozza, szellőzteti 
nevét, élvezi a hírnév dicsőségét, lovaglás és 
becsületbeli kérdésekben Ítélete kérlelhetetlen 
s az elsőrendű strébert „in flagranh* meg
csípni nem lehet.

Már az el van végezve I A stréber mint a 
közélet vesztesége fog meghalni, s a követ
kező stréber-utódnak, a hipokritának gyász
szavakkal kell elbúcsúznia a társadalom ha
lottjától.

A Takács Zoltán és Vindisgrátz-féle pózo- 
lók ostoba stréberei hurokra Keretinek hamar, 
az igazi stréber pedig ilyenkor igy monolo- 
gizál: Mit akartál te ostoba!

id. Sxánthó Károly.

A dévai kereskedelmi és iparkamara 
rendkívüli közgyűlése.

Popa Péíep dévai foszolgabiró lett 
a kamara cenzora. Pótvalasztások.

A dévai ipar- és kereskedelmi kamara f. 
hó 7-én délelőtt tartotta meg rendkivüli köz
gyűlését a kamara hivatalos helyiségében 
Vulcu Joan kamarai elnök elnökletével, nagy
számú kamarai tag részvételével.

Vulcu Joan üdvözli a szép számban meg
jelenteket és megnyitja a közgyűlést. Kitér 
arra, hogy a nagy érdeklődés miatt, amit a 
tagok a cenzorválasztás iránt tanúsítanak, a 
dr. Velican jelölését visszavontnak jelenti ki. 
Kéri, hogy kandidáló bizottságot válasszanak, 
amely a cenzori állásra jelöljön.

A kandidáló bizottság tagjai lesznek: Schu
mann Ernő, Chinda Miklós, Albescu Virgil, 
Werner Rudolf, Bartha Mózes, Guia Petru és 
Réhmann Zsigmond. A kandidáló bizottság 
10 percre visszavonul, amely időre az elnök 
a közgyűlést felfüggeszti. Az ujabbi megnyi
tás után a bizottság jelenti, hogy a 7 tag 
közül 5 tag Groza Liviust és Popa Petrut, 
két tag pedig Antóny Sándort javasolja.

Az elnök mindhárom kandidálást fentartja. 
A közgyűlés erre titkos szavazással választja 
meg a cenzort. A szavazás délután 1 órakor 
nyert befejezést. Szavazott 86 tag. Popa Péter 
kapott 30, Antóny Sándor 30 és Groza Livius 
25 szavazatot, úgy, hogy — tekintettel arra, 
hogy a két egyforma szavazatszámot nyert 
jelölt közül Popa Péter az idősebb — az el
nök Popa Pétert jelenti ki megválasztottnak.

A pőtválasztások már azelőtt való nap esz
közöltettek, mivel minden kategóriában csak 
egy lista volt. Igy a IV. kategóriába megvá
lasztatott Barsean Constantin, a VII. kategó
riába Simian I. D., a IX. kategóriába Panai- 
tescu Joan és a XI. kategóriába Rosca Ilié 
Gyulafehérvárról.

A hátszegi ref. egyház közgyűlése.
Folyó hó 14 én, vasárnapi istentisztelet tar

tása után a hátszegi református egyház a 
templomban tartotta meg évi rendes közgyű
lését. Dr. Nagy Gyula ref. lelkész előadta az 
egyház évi működését s felolvasta az évi költ
ségvetést és a vagyonleltárt, amit a közgyű
lés tudomásul vett.

Bernád Béla, Puy László, Mara Samu pres
biterek mandátuma lejárt s ezek ujabbi meg
választására lett indítvány téve. Dr. Fodor 
András megköszönte elnöklő lelkésznek a ré
gen nélkülözött s az egyház belső életéről tett 
jelentését s egyben kérte a közgyűlés előtt 
az egyház nagy halottainak: Nagy Károly püs
pök és Mara László egyházmegyei főgond
noknak parentálását.

Az egyháztagok éber figyelme folytán a 
ref. iskola fenntartása iránti érdeklődés is fo
kozódott s Nagy Bálint presbiter az egyház
tanács utasítását terjesztette a közgyűlés elé, 
hogy az iskola működésének ellenőrzésére 
az iskolaszéki tagok megválasztassanak. Te
kintettel arra, hogy erre vélemény és vita 
nem kell, mivel egyházi törvény, mégis az 
elnök a jövő presbiteri gyűlés elé viszi.

A tárgysorozat egyik pontját képezte az 
egyházi pénztárosnak megválasztsása, mivel 
Fekete Károly számadó gondnok egy sze
mélyben a gondnoki és pénztárosi állást nem 
töltheti be. Nagy Bálintot egyhangúlag pénz
tárossá választotta a közgyűlés, mellé pedig 
ellenőrül Cseh Józsefet.

A templom közvetlen szomszédja ajánlatot 
tett arra, hogy az egyház házát és telkét vá
sárolja meg, amit a közgyűlés el is fogadott 
s kiküldött egy 4 tagú bizottságot dr. Fodor 
András élén, hogy a szóbanforgó házat és 
telket megvásárolják és jelentésüket a presbi
térium elé terjesszék. Felolvastatott dr. Makkai 
Sándor püspökhelyettes Kolozsváron épitendő 
ref. árva leányiskola épitésének előmozdí
tására való lelkes felhivása. Fodor András 
indítványára az árva-iskola alaphoz a közgyű
lés legszegényebb tagja is 100 leuval hozzá
járult, dr. Nagy Gyula elnöklő lelkész 1000 
leues alapítványt ajánlott fel. A közgyűlés a 
fent említett 3 presbitert Fekete Károly szám
adó gondnok ajánlatára újra megválasztotta 
s póttagul Horváth Aladár egyházközségi ta
got vette fel. Az egyházközségi adó emelé
sére beadott indítvány feletti alapos megbe
szélésre szintén bizottság küldetett ki. Itt azon 
észrevétel észtlelhető, hogy a tagokat egyházi 
adó fizetésére számadó gondnok egy, vagy 
két ízben kerestette meg s a nemfizetők jo
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gaik sérelme megcsorbításával nagyon sok 
egyháztag egyházával nem törődik.

Nagy Bálint.

A hunyadmegyei 
betegpénztári orvosok gyűlése.

Az „Asociatiunea generala a medicilor“ 
hunyadmegyei filiáléja Déván, március hó 
14-én d. u. 2 órakor a prefectura kis termé
ben gyűlést tartott, amelyen résztvettek a 
megye orvosainak legnagyobb része. A gyű
lés legfontosabb pontja a hunyadmegyei be
tegpénztári orvosok szomorú helyzetével fog
lalkozott. Ugyanis a betegpénztári orvosok 
éhbért kitevő fizetésűkért a betegpénztár hal
latlan nagy munkát követel, különösen a zsil- 
völgyi bányavidékeken egy-egy orvos 2000 
leu havi fizetésért naponta 120—200 beteget 
kell megvizsgáljon és ezenkivűl egy egész 
adminisztrációs munkát elvégezzen, minek 
következtében privát praxisát teljesen elhanya
golja. A résztvevő orvosok egyhangúlag el
határozták, hogy memorandummal fordulnak 
a betegpénztárhoz, amelyben az ők törvénybe
iktatott jogos követeléseiknek teljesitését kérik 
s ha a betegpénztár április 1-ig követeléseik 
nek eleget nem tenne, úgy az összes hu
nyadmegyei betegpénztári orvosok sztrájkba 
lépnek és ipari munkásokat kizárólag hono
rárium ellenében fognak kezelni.

Reméljük, hogy a betegpénztár már végre 
belátja, hogy 2000 leu fizetésért, még egy 
napszámos sem végezné el azt az idegölő 
munkát és teljesiteni fogja orvosaink jogos 
követelését.

Színház, zene, irodalom.
Dr. Popu Oiktor iigyuéd — mint zeneszerző.
Meglepetésszerüleg hatott nemcsak a zene

értő, hanem a zenében laikus közönségre 
nézve is a magyar papirüzlet kirakataiban 
megjelent „Bubi frizur“ c. és egy szép baba
fejjel ékeskedő zeneszerzemény. A meglepe
tést fokozta, hogy a szerző dr. Popu Viktor 
helybeli közismert népszerű ügyvéd, aki — 
úgy látszik — nemcsak a törvény §§-ainak, 
hanem a hangok ritmikus csoportositásának 
is nagy mestere. A szerzemény zenéjét, szö
vegét ő irta. Kellemes, fülbemászó melódiája 
van, melynek első része 2/4, második része 
8/4-es ütemű. A kis ruszkai Dobó Doina bá
jos bubifrizurás arcképével ékeskedő, Ízléses 
kiállítású, 1 ives terjedelmű zeneszerzemény 
a nagyszebeni Drotleff kőnyomdában készült. 
Helyben 25 leuért kapható a magyar papir- 
kereskedésben. A szerzemény jövedelme filan- 
tropikus célra megy. Melegen ajánljuk a kö
zönség figyelmébe 1

NAPI HÍREK.
— Áthelyezés. A belügminiszter Takács 

János petrozsényi szolgabirót hasonló minő
ségben Tulceaba helyezte át.

— Ügyészváltozás. A miniszter Bruma 
dévai ügyészt rendelkezési állományba he
lyezte és helyébe Economide járásbirót ne
vezte ki.

— Eljegyzés. Dr. Kállai Károly szászvá
rosi orvos, lapunk munkatársa, a helybeli 
aranyifjuság szimpatikus tagja a napokban 
jegyezte el Kohn Ferenc dévai nagykereskedő, 
a dévai ipar- és kereskedelmi kamara alel- 
nöke, s a román csillagkereszt-rend tulajdo
nosa kedves, bájos és nagymüveltségü leá
nyát: Babát. Őszintén és tiszta szivből sok 

szerencsét kivánva, gratulálunk 1

— A Szászvárosi Takarékpénztár Rész
vénytársaság igazgatósága ez utón is tu
datja t. részvényeseivel és az érdekeltekkel, 
hogy a f. hó 21, illetve 28-ra hirdetett köz
gyűlését április 11, illetve 18-ra halasztotta, 
miután a közgyűlési meghívó nyomda tech
nikai okokból a hivatalos lapban idejében 
nem jelenhetett meg.

— Változások a dévai törvényszéknél. 
Az igazságügyminiszter Dobrovic George és 
Alduleanu Dumitru, Zeles és Petrescu bírá
kat a dévai törvényszékhez helyezte át. Az uj 
birák a napokban már meg is kezdték 
működésüket.

— Dr. Lőrincz Jenő dévai ügyvédet 
királyi dekréttel a dévai törvényszékhez ro
mán—magyar és magyar—román fordítónak 
nevezték ki.

— Ref. presbiteri ülés Algyógyon. Lé
lekemelőén nyilatkozott meg f. hó 14-én a 
jelenvolt peresbiterek és egyháztagok minden 
szépért lelkesedő nagylelkű áldozatkészsége. 
B. e. Nagy Károly püspök emlékére Ko
lozsvárt felállítandó leánynevelő intézet költ
ségeire 1000—1000 leues alapító tagsági di
jat vállaltak: Szente Árpád, Simon Tivadar, 
Magyar Andor, Lugosi István, Joó Sándor, 
Németh Lajos, Szente Maliid és Fábián La
jos. További megajánlások várhatók. Büszke
séggel és hálával jelentjük, hogy az adako
zók — egy kivételével — fixfizetéses alkal
mazottak.

— Polgármester választás Hátszegen. 
Az uj adminisztrációs törvénnyel kapcsolatban 
Hatszeg város vezetősége a következőkép 
alakult: Egyhangúlag polgármesternek lett 
megválasztva Aurél Tanasescu, volt járásbiró. 
Állandó bizottsági tagoknak: Dr. Petru Co- 
mes ügyvéd, Alexandru Jau bőrgyáros, Bács 
János kereskedő. Póttagoknak: Marcu Po- 
pescu, Doboi Todor mészáros, iparosok. Hi
vatalos tanácstagok: Dr. Parasca Leó, városi 
főorvos, Donáth Sándor erdőtanácsos, Stefan 
Germán fels. keresk. isk. igazgató, dr. Po- 
pescu Cornel, gör. kel. esperes.

— Műkedvelői szinielőadás. A helybeli 
róm. kath. leányegylet f. hó 25-én, gyümölcs
oltó boldogasszony napján, este fél 9 órai 
kezdettel, a Magyar Kaszinó nagytermében 
szinielőadást rendez. Színre kerül: „Vallatás 
az iskolában“ c. 3 felvonásos szinmü. Min
denkit szívesen elvár a leányklub.

— Leszállították Modiga dohányrak
tári főnök büntetését. Múlt év őszén ítél
kezett a dévai törvényszék Modiga volt dé
vai dohányraktári főnök felett, akit a dévai 
ügyészség 12 rendbeli csalás, sikkasztás és 
okirathamisitás anyagi halmazatával vádolt. 
A dévai törvényszék 7 bűncselekmény anyagi 
halmazatát látta bebizonyitottnak és ezért Mo- 
digát 5 évi börtönbüntetésre és 276,377 leu 
kártérítés megfizetésére Ítélte. Vádlott és vé
dője az ítéletet megfelebbezték a temesvári 
ítélőtáblához, mely múlt héten Ítélkezett ez 
ügyben, s elfogadva a védő felebbezésének 
indokait, vádlottat csak részben találta bű
nösnek s Modiga büntetését egy évi fogházra 
szállította le s miután a vádlott a büntetés 
legnagyobb részét vizsgálati fogsággal kitöl
tötte, elrendelte azonnali szabadlábrahelye- 
zését.

— Dr. Roth Viktor szászsebesi ev. szász 
pap f. hó 17 én a helybeli ev. „Frauen- 
vereinigug“ tagjainak az erdélyi történelmi mű
emlékekről tartott előadást, vonatkozásban a 
szászok kultúrájával.

— A város 2500 ölfa kitermelését e hó 
15-én megtartott árlejtésen az egyetlen árve
rezőnek, Dubles Avramnak adta bérbe.

— Déva város jóváhagyott költségve
tése. Déva város ez évi költségvetését a mi
niszter a napokban teljes egészében jóvá
hagyta. A jóváhagyott költségvetés a jelen évre 
4,823.097 leu 52 báni bevételt és 4,797.493 
leu 35 báni kiadást irányoz elő, maradvány 
25,604 leu 17 báni. A jóváhagyott költségve
tés fontosabb tételei a következők: tisztvi
selők fizetésére 1,587 066 leu 60 báni, isko
lák fenntartására 200,000 leu, a temesvári 
banknál levő tartozás törlesztésére 926,220 
leu, a budapesti kereskedelmi banknál a vá
rosi szinház és a városháza építése idejéből 
fennmaradt amortizációs kölcsönök törleszté
sére 64,410 leu, a köztisztaság fenntartására 
260,280 leu, a város tulajdonát képező épü
letek jókarban tartására 80,000 leu és végül 
a városi vágóhíd renoválási munkálataira 
170,000 leu.

— Alaptőkeemelés. A Körösbánya és Vi
déke Takarékpénztár Rt. elhatározta, hogy 
alaptőkéjét 1 millió leura emeli. Az alaptőke
emelést jelenleg csak részben hajtják végre, 
amennyiben az alaptőkét egyelőre 500 ezer 
leura emelik.

— Bőrkereskedőink, tímárjaink, cipé
szeink és csizmadiáink figyelmébe! Kö
telező a készbőröknél a négyzetméter szerint 
való számítás. A Monitorul Oficial legutóbbi 
számában rendelet jelent meg, amely kész
bőrökre kötelezővé teszi a négyzetméter sze
rinti számitást. A szakmában ez a rendelet 
átmenetileg nagy zavart okozott, mivel a kész
bőrt eddig kvadrátokban számitották, még 
pedig angol, német, orosz stb. kvadrátokban, 
amelyek különböznek úgy egymástól, mint a 
négyzetmétertől. A gyárakra és bőrnagyke
reskedőkre sok munkát hárit a rendelet, mi
vel minden egyes darabot át kell számítani 
négyzetméterre. A bőrgyárosok már a héten 
számláikat úgy áliitották ki, hogy feltüntették 
az áru nagyságát, úgy az eddigi szokásos 
kvadrátokban, mint négyzetméter számitás 
szerint.

—- Inspekciót e héten (márc. 22. reggel 
6 órától márc. 29. reggel 6 óráig) a Főtéren 
levő Graffius-féle gyógyszertár tart. Éjjeli 
csengő működik.

— Nyílt kérdés a CFR. igazgatóságá
hoz. Van-e tudomása a CFR. nagyrabecsült 
igazgatóságának, vezetőségének, hogy Alvinc 
(Vintul-de-jos) vasúti állomáson milyen kelle
mes meglepetések érhetik a szegény utas
embert? F. hó 7-én Szászsebesre utaztam 
beteg feleségemmel. Szászvároson megváltva 
a két jegyet, Alvincen leszálltunk, hogy a 
Szászsebesre menő vonatot bevárjuk. A III. 
o. váróterem restlijében egy pohár tea mellett 
vártuk a vonatot. A vonat beérkezett, elindult 
anélkül, hogy a vasúti személyzetből bárki is 
jelezte volna ezt. így aztán én, a feleségem 
s még sok utas lemaradtunk. A vasúti fő
nökséghez fordultunk s kértük a panaszköny
vet, de az alvinci főnök ur megtagadta en
nek kiadását. Úgy hiszem, nem az utasok 
vannak a vasutasokért, hanem megfordítva. 
Az utat Szászsebesre drága pénzen felfoga
dott kocsin tettem meg. Az okozott károkért 
bepereitem az alvinci vasúti főnökséget. Tisz
telettel : Wagner Albert, szijgyártó-mester.

— Képes Újság címen Aradon rövidesen 
megindul Románia első képes riportlapja, 
amely minden nevezetesebb eseményt, ami 
Romániában, de főként Erdélyben és Bánát
ban történik, hü fotográfiában mutatja be. A 
romániai eseményeken kivül felvonulnak a 
Képes Újság hasábjain a külföld nevezetes
ségei is, minden érdekes eseményről, aktu
ális emberről eredeti fényképfelvételt közöl és 
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ilymódon a drága és hozzáférhetetlen külföldi 
képes újságokat tökéletesen fogja pótolni. A 
Képes Újság gazdag illusztrációkon kivül bő
séges szöveg tartalommal is megjelenik; Er
dély legkiválóbb irói és újságírói tevékeny 
munkásságot fejtenek ki a Képes Újság ha
sábjain és általános érdekli rovatai a társa
dalom minden rétegében élvezetes olvasmányt 
nyújtanak. Eredeti regényei, illusztrációkkal 
tarkitott terjedelmes sportrovata, színházi és 
művészeti közleményei, nemkülönben színes 
gyermekarckép csarnoka előreláthatólag a szen
záció erejével fognak hatni. A közönség kö
réből bizonyára állandóan sokan keresik fel 
Írásaikkal a Képes Újság „Panaszkönyvét“, 
amely rendelkezésére áll minden előfizetőnek 
s amelynek hasábjain minden közérdekű sé
relmet, anomáliát meg lehet Írni. Két évtize
des tevékeny újságíró működése után, gaz
dag tapasztalatokkal és az olvasóközönség 
igényeinek teljes felismerésével indítjuk meg 
lapunkat, amelynek előfizetését a lehető leg- 
minimálisabban állapítottuk meg. A nagy 
terjedelemben, rendkívüli és változatos tar
talommal hetenként megjelenő Képes Újság 
előfizetési ára: Negyedévre 180 leu, félévre 
350 leu, egészévre 700 leu. Felelős szerkesztő 
és kiadótulajdonos Bruckner Lajos.

— Kertjeink gyümölcsfáit tisztogassuk 
le a száradt levelektől, melyekben rendsze
rint kártékony bogarak petéi teleltek ki. E le
veleket égessük el. Gondoskodjunk hasznos 
madarak számára mesterséges odúkról s gon
doskodjunk arról is, hogy fészekrakásra al
kalmas bokros növényünk legyen kertünkben.

— A dévai városi kaszárnya eladása. 
Illetékes helyről nyert információk szerint 
Déva és az illetékes minisztérium között a 
városi kaszárnya eladásra vonatkozólag tár
gyalások indultak meg, amelyek kedvező me
derben folynak. — Szászváros városa is jól 
tenné, ha követné Déva példáját, mert a ka
szárnya épületek ellenértékével a város sok
sok megoldásra váró feladatot oldhatna meg. 
Az épületekért kapott bérösszeg a fenntartási 
költségek levonásával bizony csekély s nem 
sokat lehet vele csinálni.

— Iparosbank Déván. A február 28-iki 
ipartestületi közgyűlésen felemlitett iparosbank 
létesítésének ügyével foglalkozott az ipartes
tület választmánya f. hó 8-án megtartott ülé
sén. — Kimondta, hogy az iparosbankot nem 
szövetkezeti, hanem részvénytársasági alapon 
kivánja létesiteni, egyelőre 500,000 leu alap
tőkével, mely összeget 2500 drb. 200 leues 
részvénnyel hozná össze. A terv nagyon tet
szetős és remélhetőleg mielőbb meg is fog 
valósulni. A szászvárosi iparosság sok tekin
tetben vehetne példát a dévai kollegáktól.

— Szász tanítók gyűlése Szászvároson. 
Május hóban a szászsebesi ev. egyházkerület 
összes tanítói ez évi gyűlésüket Szászvároson 
tartják meg. E gyűlésen az ev. szász papság 
és mások is szép számban fognak részt venni. 
Ez alkalommal a szász tanítók dalárdája hang
versenyt fog itt rendezni. Mondanunk sem 
kell, hogy e hangverseny zenei esemény lesz 
városunkban, hiszen Őfelsége Ferdinánd ki
rály is nagyszebeni ottlétekor megdicsérte 
őket. A hangverseny programmját annak ide
jén közölni fogjuk.

— Mikor a kudzsiri bábaasszony operál. 
Sivera Sintiana kudzsiri bábaasszony egy szü
lési esetnél belekontárkodott az orvosok mun
kájába s magzat eltávolítást úgy és olyan 
eszközökkel végzett, amelybe gyermek és anya 
belehalt. A megejtett boncolás adatai szerint 
rozsdás szeghuzó harapófogó is szerepelt a 
„mütét“-nél. A bábaasszony a dévai ügyész
ség fogházában várja büntetését.

ERZSÉBET MOZI 
a ,,TR ANSSYLV ANI A“-ban. 
i—---------------------------------------------------
Ma vasárnap, márc. hó 21-én 
délután és este 822 órakor 

Figyelem!
Szenzáció! Szenzáció!

Hermann Sudermann ÉNEKEK ÉNEKE 
cimíi müve filmen,

P0LA NEGBT 
a hires mozicsillag főszereplésével 

LÁPVIRÁG 

címen. Gyönyörű társadalmi dráma a 
nagyvárosi életből. — Ezenkívül 

a kitűnő kisérő műsor.
— Az adókivetések megfellebbezési 

módja. Az adóval sújtott félnek, épp úgy, 
mint a kincstári képviselőnek: jogában áll az 
adókirovást húsz napon belül megfellebbezni. 
Ha a fél az adókivetésnél jelen volt: a húsz 
napos határidő az adókivetés napjától szá
mit, ha nem volt jelen: a jegyzőkönyv ki
kézbesítésétől. A fellebbezés bélyegmentes és 
a pénzügyigazgatóság iktató hivatalába nyúj
tandó be. Az írásbeli fellebbezésben részlete
sen meg kell jelölni azon okokat, melyek 
miatt az adókivetést igazságtalannak tartja. 
Célszerű felvinni a kivánt uj bizonyitékokat, 
valamint célszerű előadni a jövedelemre vo
natkozó összes adatokat, és az előző évi adó
fizetést. Hirlik, hogy sok fellebbezés lesz az 
idei adókivetés ellen.

— Egy hunyadmegyei munkás levele 
Brazíliából. A „Hunyadvármegye“ Írja: Azok
nak, akik még mindig Braziliába vágynak, 
szolgáljon intő például egy a megyénkből ki
vándorolt munkás levelének következő sorai: 
„Ne indulják el senki a biztos helyről ebbe 
az örökös bizonytalanságba, mert már mi is 
ezerszer megbántuk, hogy elindultunk. Itt az 
aranyországnak nevezett Brazília földjén va
lóságos pokollá lett az életünk. Én azt irom 

és azt üzenem minden testvéremnek, hogy 
ne vágyakozzon ide, a szomorú Brazilia föld
jére, ahol csak rabszolga-kenyér és pusztu
lás vár rá“.

— A Perkász—Szászváros közötti ut 
vizenyősségének lecsapolása érdekében az ér
dekeltek kérésére a prefektus szakmérnököt 
fog kiküldeni.

A legjobb és 
legolcsóbb

4H
& 

cipők voltak mindig és 
ma is a

„Turtil"-cipők.
Állandóan és gazdag választék
ban kaphatók a gyári lerakatban,

* 
£ 
m-
*

Kootz Rudolf
'¿i bőrkereskedésében Szászváros
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— Gőzfürdő hölgyeknek f. hó 25-ikén 
és április hó 1 én csütörtökön délután.

— Gőz- és kádfürdő. A kádfürdő min
den csütörtök, péntek, szombaton egész nap 
és vasárnap délelőtt, a gőzfürdő urak részére 
minden szombaton délután van nyitva. Prima 
masseur és tyukszemvágó.

— Egy kis furcsaság az ebzárlattal. 
Az országban a múltakban előfordult sok ve- 
szettségi eset miatt országosan, vidékenként 
ebzárlatot rendeltek el, amely immár másfél 
év óta áll fenn. Ma, amikor erre egyáltalá
ban nincs szükség, jól tenné a hatóság ennek 
az úgy is be nem tartott és semmibe sem 
vett rendeletnek a megszüntetését felsőbb 
helyen megsürgetné. Mert, hát kérem, vagy 
van rendelet s akkor annak tüzzel-vassal ér
vényt kell szerezni, vagy nincs s akkor nincs 
ebzárlat se. A fennálló ebzárlat — kutyába 
vétetik, senki sem ad reá semmit, a kutyák 
legkevésbé, mert az utcák, terek, sőt egyes 
kávéházak is csak úgy hemzsegnek a száj
kosár és póráz nélküli kutyáktól. Tényleg je
lenleg nincs szükség ebzárlatra s igy furcsa, 
hogy ennek oly hosszan való fentartásával 
és be nem tartásával a kiadott és kiadandó 
rendeletek iránti reepektust a polgárokban 
megrenditik. Kutya sok van, de az utána járó 
„kutyaadót“ kevesen fizetik. Különösen a fél
reesőbb utcák udvaraiban találhatók ilyen 
ebek, melyeknek gazdái nem fizetnek ebadót 
s ha kell, letagadják azt, hogy a kutya az 
övék. Mindkét szempontból az illetékesek 
figyelmébe ajánljuk a kutya-ügyet I

— Országos cigányverseny Marosvá
sárhelyen. Erdély és Bánát területén óriási 
érdeklődést váltott ki a Marosvásárhelyen ren
dezendő Cigányprimás-verseny. Nemcsak a 
cigányzenekarok, de a fürdőigazgatóságok is 
nagyban érdeklődnek e verseny iránt, mert 
ez a nap mutatja meg, hogy milyen elhe
lyezkedések lesznek a fürdőhelyeken. Eddig 
a versenyre részvételüket bejelentették: Pus
kás Béla, Körösi Dudus Kolozsvár; Neme- 
sányi úri prímás, Kis Jenő, Kozák Pista, 
Miczi Miska Csíkszereda; Bámbó Béla, Bámbó 
Albi, Benkő Sándor, Salamon Kálmán, Bámbó 
Gyula Marosvásárhely; Salamon Túri Jóska 
Szászrégen; Pityiri Ádám Torda; Éti Péter 
Sándor Medgyes; Muszta Feri Arad; László 
Lajos Dés; Halász Lajos Arad; Coszti Jó
zsef Uze; Horvát Bartos Jancsi a szatmári 
kerületi verseny első győztese; lova Nicolits 
Temesvár s ezenkivül több kölföldi zenekar 
érdeklődik. A verseny április 19-én kezdődik, 
tekintettel arra, hogy a Bizottság nagy elő
készületeket tett s a külföldi zenekarok sze
replésével is el van foglalva. A verseny iránti 
nagy rokonszenvet mi sem bizonyitja jobban, 
mint az a tény, hogy a Cigányverseny véd
nökségét elfogadták: Gróf Teleki Arturné, 
Pekri Géza, báró Apor Istvánná, Sényi Lász- 
lóné, gróf Degenfeld Kristófné, báró Bálintit 
Károlyné, gróf Tholdalaghi Mihály és gróf 
Bethlen Ádám. A verseny rendező-bizottsága 

ez utón felhivja az összes cigányzenekarokat, 
akik még jelentkezni akarnak, hogy legkésőbb 
március hó 25 ig jelentsék be résztvevő szán
dékukat, mert később már nem veheti figye
lembe a rendezőség. Minden érdeklődés, 
vagy levél megkeresés Vákár Vilmoshoz inté
zendő: Marosvásárhely, Magyar Szinház.

— Eladhatók a ki nem sajátított föl
dek. A földművelésügyi minisztérium kör
rendeletét intézett az összes vidéki agrono- 
mokhoz, amelyben értesiti őket, hogy a ki
sajátítási eljárás után is megmaradt földeket 
minden megszorítás nélkül eladhatják a tu
lajdonosok,
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Köszönetnyilvánítás.
Ez utón mondunk köszönetét mindazok

nak, akik drága jó halottunk temetésén szí
vesek voltak megjelenni.

Szászváros, 1926. március 18.
Sinka Zxuxsika és Annuska.

létesité- 
a meg- 
comisia 
érkezett

varrást háznál is. Cim: Szászváros, 
Ország-ut 5. szám. iso 1-3

N YI LT T É R.*)
Figyelmeztetés!

A városban a »Narrenabend“ utáni 
hajnali eseményekkel kapcsolatban 
egyes aljas hazugok, rágalmazók ne-1 
kém olyan szerepet imputálnak, amely 
valótlanságánál fogva is sértő, bántó, 
miért is ezeket a vénasszonyos szó
szátyárokat ez utón is figyelmeztetem, 
hogy óvakodjanak továbbra is locsogni 
s személyemmel foglalkozni, mert el
lenkező esetben az illetőkkel szemben 
olyan elégtételt veszek magamnak, a 
melyet férfiasságomnak s polgári be
csületemnek megóvására, megvédésére, 
továbbá a pletykázók elnémitására a 
legcélravezetőbbnek fogok találni.

Ez utclsó üzenetem azok számára, 
akik azt hiszik, hogy „felelőtlenül“, 
megtorlás nélkül lehet velem komisz- 
kodni.

Orá^tie, 1926. március 17.
Schrnidt Art húr.

•) Ezen rovat alatt megjelent közleményért nem 
vállal felelősséget a Szerk.

— 300,000 leu a dévai tanonc-otthon Elvállalok mindenféle fehérnemü- 
létesitésére. A dévai tanonc-otthon 
sének terve örvendetesen közeledik 
valósuláshoz. Oprea Mircea a dévai 
interimare elnöke, aki a napokban
haza Bukarestből, magával hozta a kormány
nak a dévai tanonc-otthon céljára adomá
nyozott 300,000 leuról szóló első hozzájáru
lás kiutaló határozatát, amellyel megvetette 
az otthon létesítésének alapját. íme, Déva 
milyen ügyesen használja ki összeköttetéseit. 
A kereskedelmi Miniszter ur a szászvárosi 
választókerület szenátora. O sokat tehetne itt.

Felsőruha varrást és átala
kítást, valamint fehér hímzést 
jutányos árban elvállal szakképzett 
varrónő.— Cim a könyvnyomdában.
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C. KÖNIG 
szoba-, cim- és épületfestő 

Orá^tie-Szászváros.

55
Tisztelettel értesitem a n. é. kö- x 
zönseget, hogy mint a múltban, 
úgy az idei szezonra is sikerült * 
a legújabb mintákat megszerez- x 
nem s így abban a helyzetben | 
vagyok, hogy 5

mintakollekcióm | 
elsőrendű stílusával, valamint | 
pontos és lelkiismeretes mun- x 
kámmal a n. é. közönség lég- x 
magasabb igényeit is ki tudom 'j 
elégíteni. Vidéki megbízásokat j 
is pontosan teljesítek. — A n. é. x 
közönség b. pártfogását továbbra x 
is kérve, maradtam kiváló tisz- x 
teleitel: . x

KONIG KAROLY, | 
szobafestő és mázoló.

A Kíváncsi Mórica 
Kérdései?

Melyik Szászváros legfor
galmasabb helyen lévő szállo
dája, étterme és kávéháza?

Hová adnak találkát az or
szág kereskedelmi utazói?

Hol áll 22 tiszta, újonnan beren
dezett, féregmentes szoba a ven
dégek befogadására?

Hol kapható jó, Ízletes koszt, 
kitűnő erdélyi bor és a hires 
cluji Czell-féle

Ursus és Hercules napon
kénti friss csapolásu sör?

Hol lehet reggeli- ebéd-, va
csorára olcsón abonálni?

Hol játszik minden este Pista 
Vilmos jó zenekara a közked
velt és hírneves gordonistájával ?

Hová szállnak be a vidékiek 
kocsikkal, szekerekkel ?

Hol van jó villásreggeli ?
Hol tartanak színházi s egyéb 

előadásokat, banketteket, lako
dalmakat?

Hol érzi az ember magát 
nagy városias kiszolgálásban?

Hol? Hol? Hol? 
kérdi a kis Móric?

Csakis a 142 2~6

CENTRAL 
szállodában, mint Orá$tie 

első hoteljében!

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

vásárolhat. 98 12-

•ELADÓ!
| egy Mooser-féle teljes felszere- 
| lésü sörapparátus (jégtar- 
| tányokkal, levegőcsappal stb.), 
$ továbbá egy bor-pult hűtővel, 
| kávéházi márvány-asztalok, üve- 
| gek s más egyéb kávéházi és 
| éttermi felszerelések. Bővebbet: 

i Braun Móric-nál, 
a „Boulevard“ kávéház üzlet-

U vezetőjénél, Orá§tie. mi 2-2
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|149 Uj műhely! ~
Tisztelettel értesitem a n. é. közön

séget, hogy önállósítva magamat, 
Szászvároson (Schuster-u. Amlacher 
Vilmos ur házával szemben)

esztergályos-műhelyt 
nyitottam. Elvállalok minden e szak
mába vágó munkálatokat és javítá
sokat. Tekepályákat felszerelek I Vi
déki megrendeléseknek azonnal ele
get teszek. Költségvetésekkel, rajzok
kal kívánatra szolgálok. Olcsó árak, 
pontos és szolid kiszolgálás!

A n. é. közönség szives pártfogá
sát kérve, vagyok kiváló tisztelettel: 

Róth Géza, műesztergályos, 
Szászváros, Schuster-utca.

f&
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(x)
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Értesítés I
Tisztelettel értesítem a n. 
közönséget, hogy Déváról el
költözve Szászvároson tele
pedtem le s itt Str. Nicu Fili- 
pescu (Várszeg-u.) 7. sz. alatt 

férfi-szabó möhelyemct 
megnyitottam. Elvállalok min
den e szakmába vágó mun
kákat, javításokat. Bel- és kül
földi szövetmintáim bármikor 
megtekinthetők. Szolid munka 
olcsó árak, pontos kiszolgálás.

Tisztelettel: 138 3-6

Kozák Lajos, úri-szabó.

Nincs a megyében napilap,
s így a megyei vonatkozású eseménye
ket, személyi és egyéb híreket, rendele
teket s üzleti vonatkozású hirdetéseket

csakis a megyében megjelenő újságokból
olvashatja.

Rendelje meg a 14 év óta fennálló s a 
megye minden részébe járó

„Szászváros és Vidéke“-t
Előfizetési ára: egész évre 160, félévre 80, 
negyed évre 40 leu. Hirdetései olcsók!

Nyomatott a SzászvArosi Könyvnyomda RíszvénytZbsa&ÍQ qyqbssaitójAn 1926


