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Hús vét.
A világ kereszténysége újra ünnepel. Hus- 

vét van, az emberiséget megváltó Jézus fel
támadásának ünnepe. A tavaszi napsugaras, 
ibolyaillatos levegőt teli tüdővel szívjuk ma
gunkba, uj élet küszöbén érezzük magunkat, 
vérünk uj lüktető erőt kap, lelkünk újra meg
telik reménnyel, bizakodással s mig szemünk 
az ismeretlen jövendő horizontját kutatja, aj
kunkon újra megjelenik a néma kérdés:

Lesz-e valaki, — egy uj Messiás — aki a 
háború által annyira megtépázott, megrom
lott emberiséget vissza vezesse arra az útra, 
amelyen a krisztusi szeretet virágai nyílnak, 
amely nem vezet a rut bosszuálláshoz, a faji 
és vallási gyűlölködéshez, az igazságtalansá
gokhoz, az elégedetlenségekhez, az ujabbi 
háborúk kirobbanásához, hanem elvezet a 
Krisztus országához, ahol békesség, ember
testvéri szeretet, jóság, becsületesség, erköl
csösség és becsületes munkálkodás, újonnan 
fakadó boldog élet várakozik reánk.

Jóért, nemesért, emberies ideálokért küzdeni 
kész lelkek óhaja ez, milliók és milliók só
várogják ezt az uj országot, melynek minden 
feltétele sziveinkben, leikeinkben megvan, csak 
felszínre kell hozni őket.

A húsvéti zugó-bugó harangok tövében 
megnyilatkozó krisztusi embertestvéri szeretet 
legyen állandóvá, nőjjön terebélyes fává s 
akkor nem hiába köszöntjük egymást igy: 
Feltámadott az Ur Jézus Krisztusi

A „Hangya“ szövetkezet közgyűlése.
A szászvárosi Hangya szövetkezet évi köz

gyűlését március 28-án tartotta meg Barcsi 
János elnöklete alatt a Magyar Kaszinó he
lyiségében.

A gyűlés tudomásul vette az igazgatóság 
és felügyelő-bizottság jelentését és megálla
pította az évi mérleget. E mérleg egy kis de
ficitet tüntet föl ugyan, ez azonban bőséges 
magyarázatát leli az általánosan tapasztalt 
lanyha üzletmenetben, a helyiség változtatás
sal és az uj berendezkedéssel fölmerült tete
mes költségekben, de mindenek fölött a tagok 
nem kielégitő támogatásában. A szövetkezet
nek jelenleg 328 tagja van 1020 üzletrésszel. 
Ha e tagok házi szükségleteiknek, mely a 
Hangyában beszerezhető, csak egyharmad ré
szét szereznék be innen, nemcsak az üzlet
részek kamatozására, hanem tartalékalapra, 
jótékony célra s a tisztviselők fáradozásának 
némi honorálására is jutna bőségesen. Úgy 
látszik, hogy közönségünk nem tudja kellően 
méltányolni ezt a szócskát: „miénk“, a mi 
intézményünk, melynek vezetőségét, tisztvi
selőit magunk választjuk, ha nem megfelelők, 
kicseréljük s az egésznek működését a tör
vény korlátái között irányitjuk.

Legjobban bizonyitja a Hangya életképes
ségét a vidéki közönség, mely pedig a leg
jobban megszokta nézni, hogy hová adja fil
léreit. E közönség t. i. előszeretettel keresi
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föl a Hangyát uj és központibb fekvésű he
lyiségében. Úgy az előadó Simon Ferenc 
ügyvezető igazgató, mint a fölszólalók nyilat
kozataiból olyan hang csendült ki, hogy a 
tagok ezen nemtörődömségének meg kell 
szűnnie s a Hangyát a kezdet nehézségeinek 
legyőzése után erőteljes és Virágzó intézmé
nyünkké kell tennünk.

A gyűlés végén az uj igazgatóság és fel
ügyelő-bizottság tagjai választattak meg. Az 
uj vezetőség a következőleg alakult meg: 
Igazgatóság: id. Bisztricsányi Ernő, Bocz 
Soma, Rápolthy Béla, Simon Ferenc, dr. 
Székely Ferenc. Felügyelő-bizottság: Benkő 
Lajos, Bús János, Firtos Ferenc, Hasatschek 
Károly, Makkay József, Orbán Lajos, Pogány 
Árpád.

Vajha sikerülne az ügybuzgó vezetőség
nek a Hangyát a központi helyen, ahol van, 
közhasznú, virágzó intézménnyé növelni.

Borzalmas 
rablógyilftosság ílítóa.

Szenzációs rablógyilkosság foglalkoztatja a 
dévai rendőrséget. Még a mai, háborúban 
megkeményedett karaktereket is megdöbbenti 
az a vandalizmus, amellyel végrehajtották. Az 
esetről a következőkben számolunk be:

Mindenki ismeri Déván azt a hunyadi-uti 
magános házat, amelyben hosszú idők óta 
két özvegyasszony lakott. Igazi urinők. Özv. 
Schultzné, egy 80 esztendős matróna, aki 
egy piskii máv. főmérnöknek özvegye és le
ánya: özv. Fodorné, akinek férje előbb Hu- 
nyadon, később Aradon volt állomásfőnök. 
Férje halála után zongoraórákat adott, nyel
veket tanított és meglehetősen jól szituált 
anyagi körülmények között élt édesanyjával. 
Istenfélő, vallásos emberek lévén, még a 
gyilkossági előtti napok egyikén is szomszéd
jaik figyelmeztetésére, hogy miért nem elő
vigyázatosak, miért nem vesznek maguk mellé 
valakit, azt felelték, hogy jó lelkiismeretű 
embereknek nincs okuk semmitől sem félni. 
Azonban másként történt. A végzet betelje
sedett, hétfőn a déli órákban futótűzként ter
jedt el: meggyilkolva találták a két nőt.

A megejtett helyszíni vizsgálat megállapí
totta, hogy rablógyilkosság történt. Miután 
meggyilkolták a két asszonyt, magukkal vit
ték megtakaritott pénzüket és ékszereik egy- 
részét. A széles körben megindított nyomo
zásnak gyorsan meglett az eredménye. Már 
az első nap sikerült megtalálni a helyes nyo
mokat, amelynek alapján a rendőrség meg
állapította, hogy a gyilkosságot Andrica Pom- 
pilia, a volt dévai rendőrfőnöknek a fia kö
vette el Junea nevű társával, aki pikoló volt 
a kaszinóban. Ez utóbbit sikerűit is elfogni, 
mig Andrica ellen kiadták az elfogató paran
csot. A lopott dolgoknak nagy részét megta
lálták elásva. Azonkívül őrizetbe vett még öt 
személyt a rendőrség, akikre nagy a gyanú, 
hogy tudtak a gyilkosságról. Spe.
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Kéziratok nem adatnak vissza.
Hirdetések árszabály szerint, többszöri hirdetésnél árkedvezmény

NAPI HÍREK.
— Lapunk t. olvasóinak, barátai

nak és munkatársainak boldog hús
véti 'ünnepeket kívánunk!

— A püspökválasztó református egyház
kerületi közgyűlésre a meghivókat a napok
ban bocsájtották ki Zeyk Dániel egyházkerü
leti legidősebb főgondnok és dr. Makkay 
Sándor h. püspök. E meghivókat az érdekelt 
választók már kézhez is kapták és igy ápri
lis 17-én már meg is történik e nagyjelen
tőségű választás. A meghivó közlése szerint 
a gyűlés programja a következő: 1. Az üre
sedésbe jött püspöki szék törvényszerű be
töltése. 2. Előterjesztés b. e. Nagy Károly 
püspök emlékének megörökítése tárgyában.
3. Április 18-án d. e. 10 órai kezdettel a né
hai pöspök gyászünnepélye a Farkas-utcai 
templomban. A közgyűléssel kapcsolatban az 
egyházkerületi biróság teljes ülést tart az idő
szaki tanács megalakitása végett. Április 17-én 
délután 4 órakor a tanintézetek igazgatóival 
és főgondnokaival, esetleg gondnokaival ki
egészített" püspöki *szélí tartátik a fakultás 
dísztermében a legfontosabb iskolai kérdések 
megbeszélése céljából. Április 19-én délelőtt 
8 órától folytatólag a püspöki szék tart ülést 
az Igazgatótanács üléstermében s a felmerült 
egyházkormányzati és anyagi kérdéseket fogja 
megbeszélés tárgyává tenni.

— Az uj Avarescu-kormány névsora. 
Miniszterelnök: Avarescu tábornok, belügy
miniszter: Goga Octavian, külűgy: Mitilineu 
J., hadügy: Mircescu tábornok, pénzügy: 
Lapadatu János (a régebbi időkben az „Ar
deleana“ igazgatója volt), iparűgyi: Coanda 
tábornok, igazságügy: Cudalbu T., közmű
velődési: Goldis László, iskolaügyi: Negu- 
lescu P. P., földművelésügyi: Garofild G., 
közlekedésügyi: Valeanu tábornok, egészség
ügyi: dr. Lupás J., népjóléti és munkaügyi: 
Trancu lasi, erdélyi: dr. Gróza Péter, besza- 
rábiai: Serghiu Nita, bukovinai: Popovici 
Dori, közmunkaügyi: Petrovici 1.

— Kinevezés. A miniszter A. Popoviciut 
a dévai Keresk. és iparkamara titkárává ne
vezte ki.

— Halálozás. Hámos Imre helybeli köz- 
becsült iparos m. hó 29-én 69 éves korában 
meghalt. A derék és szorgalmas iparos ha
lála városszerte mély részvétet keltett. Teme
tése óriási részvét mellett m. hó 31-én ment 
végbe a ref. egyház szertartása szerint.

— Zenés istentisztelet a dévai refor
mátus templomban. M. hó 21-én, esti fél 
7 órai kezdettel a dévai reformátusok zenés 
istentiszteletet tartottak. A református isten
tiszteletek puritán egyszerűsége mindig meg
lepi a vendégként odavetődőket. S érdekes, 
hogy a zene nem veszi el ezt a puritánságot, 
ezt az egyszerűséget, sőt inkább bensősége
sebbé, ájtatatosabbá varázsolja az istentisz
teletet. Az isten dicsérete a gyülekezet éne
kével kezdődött. Erős várunk nékünk az Is
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ten... hangzott a magyar ajkakról, lassan, áhí
tattal, amely után Bitay Béla lelkész igét ol
vasott és imádkozott. A református vegyes
kar az „Itt van szivem“ című gyönyörű vallá
sos éneket énekelte el nagyon szépen, majd 
Hüttner Vilmos hegedült Székely Lajos or- 
gonakiséretével. Számuk művészien hatott. 
Ezután Érsek Mária kitűnő vezetésével a női 
kar énekelt egy éneket, szintén nagyon szé
pen, amelynek végeztével Simon Imre ref. 
segédlelkész Szabolcska Mihály „Nehéz órá
ban“ cimü versét szavalta el nagyon sok ha
tással. Orbán Istvánná művészien tiszta ének
szólója, Heintz, Hacher, Hüttner és Kracsek 
nagyszerű kvartettje s a vegyeskar szép ének
száma tették ki a műsor többi számait, ame
lyek után a gyülekezet a Te benned biztunk 
eleitől fogva cimü zsoltárt énekelte el. Az is
tentisztelet szép volt, méltó a mély áhítathoz, 
amit kiváltott. Köszönet és dicséret a közre
működőknek.

— 11-ik Rákóczi Ferenc születésének 
250 éves évfordulója. Budapestről jelen
tik: A magyarországi kulturális társaságok 
és politikai pártok március hó 28-án délelőtt 
nagyszabású emlékünnepély keretében ünne
pelték meg Il-ik Rákóczi Ferenc születésé
nek 250 éves évfordulóját.

— Kártérítés külföldre küldött, de elve
szett csomagok után. A posta és távirda 
vezérigazgatóság értesitése szerint a külföldre 
küldött és elveszett, vagy hiányosan érkező 
csomagok után, amelyek nem voltak bizto
sítva, a következő kártéritési összegeket té
ritik meg: 1 kgr.-ig 10 aranyfrank, 5 kgr.-ig 
25, 10 kgr.-ig 40, 15 kgr.-ig 55, és 20 kgr.-ig 
70 aranyfrank.

— „Misztérium“. Ily címen fog megje
lenni Kovács Károlynak á kiváló dévai poé
tának legújabb verskötete, amely már husvét- 
kor könyvárusi forgalomba kerül. A kötet cím
lapját Barabás Márton festőművész rajzolta. 
A szép kiáliitásu, komoly és értékes tartalmú 
kötetre ismételten felhivjuk megyénk olvasó
közönségének élénk figyelmét.

— Székházavató emlékünnep. A dévai 
ipartestület m. hó 21-én, vasárnap délután 
5 órai kezdettel ünnepelte meg a székház 
felszentelésének 35 éves fordulóját. Az ünne
pélyt, amelyen mintegy 70 iparos vett részt, 
Chinda Miklós, ipartestületi elnök nyitotta 
meg, összetartásra és munkára buzdítva az 
iparosságot, majd az aranyserleget őfensége 
és a királyi család egészségére üritette. Op- 
rea Mircea polgármester, valamint Ilié loan 
iparhatósági biztos szintén megjelentek az 
ünnepélyen és szintén üritettek a hagyomá
nyos aranyserlegbői, néhány megértő szót 
intézve az iparhatósághoz. Az ipartestület ta
nácstermének falába elhelyezett emléktáblára 
ez alkalommal ismét felfűzték azt a szaiiagot, 
amelyet a dévai iparosnők 1897-ben adomá
nyoztak a testületnek s amelyen a következő 
aranybetüs felirás áll: „Emlékül a dévai ipa
rosnőktől 1897. március 15-én“.

— Egyiptomi és palesztinai társas ki
rándulás. Ritka alkalom kínálkozik mind
azoknak, akik kedvelik az utazást és szeretik 
a természetet és művészetet, hogy egy ko
lozsvári társaság által rendezett tengeri uta
záson Európa, Ázsia és Afrika egyes népei
nek szokásait, természetét, kultúráját, vala
mint a mitológiából ismert több görög szi
get szépségeit ismerhesse meg. Egy 20 na
pig tartó hajókirándulásról van szó, amely 
Constancából április 25-én veszi kezdetét egy 
francia Oceánjáróval, amelyet a fent jelzett 
társaság erre a célra bérelt ki. Ennek az uta
zásnak az összköltsége 12000 illetve külön 

hajófülkében 15000 leuba kerül. Ebben az 
összegben bennfoglaltatik minden költség 
Constanca kikötőtől végig az egész utón s 
vissza Constanca kikötőig és pedig koszt, 
(négyszeri napi Ízletes és bőséges étkezéssel) 
elszállásolás, hajó, vasút, látványosságok meg
tekintésével járó dijak stb. A társaság gyüle
kező helye Constanca kikötő, tehát odáig és 
onnan a lakóhelyig a költségeket a kiránduló 
viseli. Azok a kirándulók, akik Palesztinában 
kívánnak hosszabb időt tölteni, menetközben 
ott kiszállhatnak s ott maradhatnak s amikor 
a társaság Egyiptomból Palesztinába jön, ott 
Haiffa kikötőben a társasághoz csatlakoznak 
ismét. A jelentkezés „Excursiunea Cairo“ Cluj 
címen kell eszközölni, ahonnan egyúttal bár
minemű felvilágosítással azonnal szolgálnak.

— A Szászvárosi Takarékpénztár Rész
vénytársaság igazgatósága felhívja t. rész
vényeseinek szives figyelmét arra, hogy a 
„Szászváros és Vidéke“ mai számában meg
jelent hirdetménye szerint ujabbi közgyűlését 
f. év április hó 11., illetve 18-ra tűzte ki, 
miután az előzőleg hirdetett közgyűlés nem 
volt megtartható, mert a hirdetmény nyomda
technikai okokból a hivatalos lapban idejé
ben nem jelenhetett meg.

— Görög keleti lelkészek gyűlése. A 
dévai járás ortodox görög keleti lelkészei m. 
hó 25-én Déván a vármegyeház kistermében 
gyűlést tartottak, amelyen több fontos egy
házi ügyet tárgyaltak meg.

— A városi kaszárnyák után járó hát
ralékos bérösszegből újabban 111408 leu 
folyt be.

— Hivatalos órák a városnál. A városi 
tanács határozata szerint a városi hivatalok
ban április 1-től a hivatalos órák reggel 7 
órától d. u. 1 óráig tartanak.

— Hirdetmény. Az 1926. március havi 
fényüzési és 1 százalékos forgalmi adók a 
következő sorrendben fizetendők be a szász
városi rom. kir. adóhivatalba: 1926. április 
3-án azok, akiknek a családi nevük A., B., 
C. betűvel kezdődik, 7-én D., E., F., G., 
8 án H., I., K., L., 9 én M., N., O., P., 10-én 
R., S., T., U. és 12-én W., Z. és a rész
vénytársaságok. Az alkalmazottak utáni 4 és 
8 százalékos ádók április hó 10-ig fizeten
dők be. Rom. kir. adóhivatal. Ferenczy sk.

— Halálozás. Richter Gyula állami állat
orvos, Krako, Lengyelország, volt szászvá
rosi lakos meghalt március 26-án. Gyászol
ják a Schmalc, Lórényi és Richter családok.

— A bőrkereskedők kongresszusa Te
mesvárt március 21-én Erdély és Bánát 
bőrkereskedőinek impozáns részvételével zaj
lott le. A főváros és az ókirályság kereskedő
világa nem képviseltette magát, ellenben a 
Kárpátokon inneni részek 20 városa jelent 
meg. Egyrészt a gondos előkészítés, más
részt a megjelentek rendkívül fegyelmezett
sége lehetővé tette, hogy nemcsak a hatal
mas anyagot képviselő napirend lett már az 
első napon lebonyolítva, hanem megalakult 
az „Erdélyi és Bánáti Bőrkereskedők Egye
sülete“ is Temesvár székhellyel. Ezen érdek 
képviselet létesitésével a bőrkereskedők egy 
régen szüségesnek érzett szervet hoztak létre, 
amely hivatva van arra, hogy gazdasági éle
tünkben fontos szerepet töltsön be.

— Műsoros táncmulatság. A helybeli 
román iparosok egyesülete husvét másod
napján (április 5.) a „Central“ szálloda szín
házi termében tánccal egybekötött műsoros 
estélyt rendeznek. Az ügyesen összeállított mű
sor, valamint a szereplők névsora már előre 
biztosítja a sikert, amely ez évben sem fog 
elmaradni.

— Molnár Sándor verskötete. Molnár 
Sándornak a Petrozsényben élő jőnevü poé
tának közelebbről „Ilyen a szivem“ címmel 
uj verskötete fog megjelenni. A szép kiállí
tású könyv bolti ára 60 leu lesz.

— Elkészült a szórakozó helyekre vo
natkozó törvényjavaslat. A pénzügymi
nisztériumban elkészültek a szórakozóhelyi 
illetékekre vonatkozó uj törvényjavaslattal, 
amelyet az uj szinháztörvény tett szükségessé. 
A javaslat két kategóriába sorozza a szóra
kozóhelyeket: művészi, kulturális, közműve
lődési előadások és a tulajdonképeni értelem
ben vett szórakozóhelyek, amely utóbbi ka
tegóriába sorozza a bálokat, estélyeket, bá
rokat stb. A mozikat és a rádióelőadásokat 
azonban az első kategóriába osztja be s igy 
azok jelenlegi 36 százalékos illetékét az első 
kategóriába eső szórakozóhelyek illetékének 
összegére, azaz huszonhat százalékra szállítja 
le. A befolyt összegből húsz százalékot kap 
az állam, húszat az Asistenta sociala, huszon
ötöt az illető község vagy város és harminc
ötöt a kultuszminisztérium. Az utóbbinak ju
tott összeg fele a kerületi nemzeti színtársu
latoké, a másik fele pedig általános művészi 
célokra használandó fel. Érdekes rendelke
zése az uj javaslatnak az, hogy ezentúl az 
összes jegyeket az állam fogja — visszaélé
sek elkerülése végett — nyomtatni és árulni.

— Újabb határidő a lukszusadó meg
fizetésére. Bukarestből jelentik : A pénzügy
miniszter a lukszusadó megfizetésére újabb 
határidőt engedélyezett a kereskedőknek. Feb
ruár hó lukszusadójának határideje május 5, 
a márciusi adóé junius 5. és igy tovább.

— Közgyűlés. Az „Ardeleana“ helybeli 
román pénzintézet f. hó 7-én tartja 40-edik 
évi rendes közgyűlését. Az 5 millió leu alap
tőkével és 24 millió betéttel bíró pénzintézet
1925. évi tiszta nyeresége 1.533,725 leu 04 
báni. A pénzintézet már a magyar éra alatt 
kilépett a vidéki családi kisbankok sorából 
s ma már nemcsak megyénk, hanem az or
szágnak is egyik megizmosodott, tekintélyes 
és jólszerervezetl bankja lett, amely sok száz 
embernek ad kenyeret, megélhetést.

— Autóbuszforgalom Déva—Hátszeg 
között. Az utazó közönség egy régi kíván
sága valósult meg m. hó 24 én, szerdán, 
amennyiben Déva Hátszeg között Piskin és 
Kalánon keresztül autóbuszforgalom indult 
meg. Egyelőre naponta csak egyszer közle
kedik az uj autóbusz és pedig Hátszegről in
dul reggel fél hét órakor, Déváról pedig 
Hátszegre délután fél 5 órakor. Információnk 
szerint azonban rövidesen még egy kocsi lesz 
beállítva, úgy hogy naponta délelőtt és dél
után is alkalma lesz Déva, Piski, Kalán és 
Hátszeg közönségének az autóbusz-járatot 
igénybe venni. Az autóbusz-járat jegyárai a 
következők: Dévától—Szántóhalmáig 15, Pis- 
kiig 25, Bácsiig 35, Batizig 45, Kalánfürdőig 
65, Russig 90 és Hátszegig 130 leu.

— A dévai Közgazdasági Tanács vá
lasztmányi ülése. A dévai Közgazdasági 
Tanács m. hó 25-én este tartotta választ
mányi ülését az Ipartestület helyiségében. A 
választmány foglalkozott a Il ik számú adó
kivető bizottság túl magas adómegállapitásai- 
val szemben előfordult panaszokkal, jóvá
hagyta a tanács vezetősége által a dévai ke
reskedelmi tanácscsal és Ipartestülettel közö
sen a pénzügyminiszterhez elküldött táviratot, 
amelynek eddig már eredménye is van, amen
nyiben a pénzügyigazgató kijelentette, hogy 
a bizottságot felkérte, hogy normálisabb adó
kat állapítsanak meg. A választmány az ipari, 
kereskedelmi és munkásszekciók megszerve
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zésével Onitiu Aurél főtitkárt bizta meg; a 
mezőgazdasági csoport megszervezése egye
lőre elmarad, mivel ezen csoportnak még 
csak három tagja van. Az állandó választott 
bíróság elnökéül, Filimon Aurél választmányi 
tag javaslatára, a választmány egyhangúlag 
dr. Pop Jusztint, a dévai ügyvédi kamara dé
kánját választotta meg és a bíróság meg
szervezésével dr. Bordeaux Hugó ügyvédet, 
a tanács jogtanácsosát bizta meg.

— Nemzetközi siirgönydijak. Párisból 
jelentik, hogy a nemzetközi posta- és távíró
konferencia megállapította a nemzetközi sür
gönydijakat, amelyek április elsejével lépnek 
életbe. Romániából az egyes államokba kül
dött sürgönyök szódíja, leuban számítva, a 
következő: Franciaország 15.30, Németország 
12.60, Jugoszlávia 8.10, Magyarország 8.10. 
Az uj tarifa április 1-én lép életbe.

— Inspekciót e heten (április 5. reggel 
6 órától április 12. reggel 6 óráig) a Főtéren 
levő Graffius-féle gyógyszertár tart. Éjjeli 
csengő működik.

— A dévai Kereskedelmi és Iparka
mara köréből. Az Amerikai Egyesült Álla
mok szövetsége értesít, hogy hamis 5 és 20 
dolláros bankjegyek vannak forgalomban. Az 
5 dollárosok melyek az előlapon „G“ ellen
őrzési jeggyel és 1377 számmal vannak el
látva, a hátlapon 3326 számot viselk; kitűnő 
hamisítványok amennyiben fényképes leme
zek segitségével készültek — annyira jól si
kerültek hogy könnyen megtévesztik még a 
legnagyobb prakszissal biró pénzkezelőket is. 
Fogyatkozásuk csak annyi, hogy a nyomás 
tulkövér és hogy majd valamennyi ugyanazt 
a „B“ 163175 számot viseli. A 20 doiláros 
hamisitványok már nem annyira jól sikerültek, 
sőt inkább rosszul — úgy, hogy könnyen 
felismerheti bárki. A papiros nem selyem- 
szővésü; az előlap címezése nagyon halvány 
és zavaros, mintha ki lenne mosva. A meg 
külömböztető szám „H“ 6314810. A bank
jegy hátlapja fűzőid szinü és annyira elmo
sódott, hogy a vonalozás alig észrevehető. 
Van végül még egy hamisítvány forgalom
ban ; az 1922. évi kibocsájtásu 20 dolláros 
bankjegy. Ezek szintén nagyon jól sikerült 
hamisitványok, litografált lemezek által van
nak nyomva mosott papírra. Felismerésük 
nagy figyelmet igényel. Ezeket közölve a bu
karesti amerikai követség kéri az olvasó kö
zönséget, hogy ha egy ilyen hamisitványra 
talál, közölje azt vele azonnal sürgönyileg. 
Ez a kívánság nehezen lesz teljesithető, hisz’ 
a károsult rendszerint igyekszik túladni ha
misítványain.

— 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.

— Magánjellegű táviratokat felvesz
nek Oroszországba. Mint ismeretes, a posta- 
és távirdaigazgatóság tárgyalásokat kezdett az 
internacionális postai és távirdai dijak ujabbi 
rendezésére, mert a mostani díjszabást csak 
áprilisig van érvényben, amikor azt a viszo
nyoknak megfelelően revideálni kell. A tár
gyalások megkezdődtek a minap az itteni 
postavezérigazgatóság valamint Jugoszlávia, 
Ausztria, Csehszlovákai, Magyarország és Len
gyelország megbízottai között és azok tovább 
folynak. Ezzel kapcsolatosan a posta és táv- 
virdavezérigazgatóság utasította a postahiva
talokat, hogy Szovjetoroszország részére ma
gánjellegű táviratok felvehetők. Ezek a táv
iratok Bukarestbe továbbitandók, ahonnan el
juttatják őket rendeltetési helyüköe.

ERZSÉBET MOZI 
a ,,TR ANSSYLVANI A“-ban. 

Nagy ünnepi előadások! 
Vasárnap, hús vét l-ső napján 
délután 4?p és este 852 órakor 

Pola Negri parádés szerepe 

The Geisha 
(Egy kínai kaland). Szenzációs 
kalandor szalondráma. — Ezenkívül:

A kis árva
Pár exellence filmdráma 

Jakié Coogan legújabb szereplése.

Hétfőn, husvét 2-od napján 

Nagy meglepetés. 
Szenzációs monumentális film. Figyel

jék a reklám-táblákat!

— Az utódállamok kötelesek teljesí
teni a volt monarchia kölcsöneinek ka 
matszolgaltatasat. Az „Ellenzék“ írja: A 
jóvatétéli bizottság a minap egy már igen sok vi
tára alkalmat adó kérdésben döntött. Meg
állapította, hogy az osztrák-magyar államvas
utak köicsöneit a pragat egyezmény szerint 
fogják szétosztani az utódállamok közölt és 
az egyezményt életbe is leptette. Ezenkívül 
hozzájárult a jóvátételi bizottság az 1924 ben 
létrejött innsbrucki jegyzőkönyvhöz, amely 
szerint a volt monarchia kölcsönétnek kamat- 
szolgaltatásait az utódállamok teljesítik. Ro
mánia annak idején nem járult hozzá sem 
egyik sem másik egyezményhez. A jóvátételt 
bizottság döntése most mégis mind a kettőt 
kötelezővé teszi mindegyik utódallamra nézve.

— T. vendégeimnek és jó ismerő
seimnek ex utón kívánok boldog hús
véti ünnepeket! Özv. Mirovitz Lg- 
nácné, a „Bulevard“ kávéház bér
lője, Braun Móric, üxletvexető.

— Postai küldemények repülőgépen. 
Bukarestből jelentik, hogy a postai vezér
igazgatóság a Franco-Romana társasággal 
szerződést kötött a postai küldeményeknek 
repülőgépeken való szállítására. Minden hét 
hétfőjén, szerdáján és pénteken Bukarestből 
indul el postai repülőgép Belgrádon, Buda
pesten és Bécsen át Prágáig. Minden kedden, 
csütörtökön és szombaton Bukarest és Kon
stantinápoly között bonyolítja le a forgalmat. 
Április elsejétől kezdve mindennapos postai 
járatot létesítenek egészen Párisig. A levelek 
viteldija 6 leu, levelezőlapoké 3 leu.

KÖZGAZDASÁG.
A Belgo-Romana biztositó és vi- 

sxontbixtositó intézet r. t. négyszáz
millió lettes üzletkötése. Aradról jelen
tik lapunknak: Romániának ez a nagy kon
cepciójú biztositó és viszontbiztositó intézete 
számtalan sikert ért el a biztosítások terén. 
Legutóbbi biztosítás-kötéséről, amely szinte 
országos feltűnést keltett, meg kell, hogy em
lékezzünk a nyilvánosság előtt, mint közgaz
dasági életünk reprezentatív mozzanatáról. A 
Belgo-Romana biztositó és viszontbiztositó 
intézet, amelynek üzletágai felölelik a bizto
sítás minden ágát, most kötötte meg a biz
tosítási szerződést a görög katholikus egyház 
összes vagyonára 400.000.000, azaz négyszáz
millió leu értékben. Ez a hatalmas üzletkötés 
nemcsak az összeg nagysága miatt érdemel 
megemlítést, hanem elsősorban azért, hogy 

egy erkölcsi testület vagyonáról van szó, ahol 
kétszer is mérlegre teszik a vagyonbiztosítás 
minél előnyösebb és garanciálisabb lehető
ségeit, mielőtt egy ilyen fontos és nagyarányú 
szerződést megkötnek. Úgy látszik, hogy ezt 
a minden irányú garanciát a Belgo-Romana- 
nál találta meg az egyház elöljárósága, amely 
biztositó intézetnek — mely 12.000.000 leu 
alaptőkével rendelkezik — az egész ország
ban kiterjedt üzletköre van. Az intézet vi
szontbiztosítási alapja halszázmillió frank.

Színház Déván.
Szombaton, március 27-én mutatkozott be 

Déván Sümegi Ödön színigazgató társulata 
Kottow—Beer híres operettjével: a „Krizan- 
tém“-mel a zsúfolásig megtelt városi szín
házban. A dévai közönség nemzetiségi kü
lönbség nélkül megértő áldozatkészséget mu
tatott. Többször zajosan tüntetve adott tet
szésének kifejezést. A színtársulat már első 
bemutatkozása alkalmával tanujelét adta te
hetségének, úgy, hogy előreláthatólag a dé
vai közönségnek néhány heti kellemes, mű
vészi értékű szórakozásban lesz része.

Heti műsor: Vasárnap közkivánatra még 
egyszer „Krizantém**, Holdy Juci vendégfellép
tével. Hétfőn Földes Imre 3 felv. vigjátéka 
„Kis muszkák**. Kedden León V-Ascha L. 
operettje „Koldus gróf**. Szerdán Szemes Béla 
nagysikerű vigjátéka „Csirkefogó**. Csütörtö
kön, pénteken, szombaton nincs előadás. 
Vasárnap d. u. „Árvácska**, este „Kis hun
cut“. Hétfőn d. u. „Mágnás Miska“, este 
„Mintha álom volna“. Spe.

Meghívó.
fl Szászvárost TaharehpÉnztár Hászvénytápsaság

Llll-ik ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT
1926. évi április hó 11-én délelőtt 
11 órakor tartja meg saját helyiségeben, 
melyre a t. részvényesek ezennel tisztelettel 
meghivatnak.

Ha 1926. április hó 11-én a t. részvénye
sek az alapszabályok 19. §-a által megálla
pított számban és kellő számú részvények 
képviseletében meg nem jelennének, ez eset
ben a közgyűlés már most 1926. április 
hó 18-án délelőtt 11 órára ugyanoda egybe- 
hivatik, amikor is a napirend, tekintet nélkül 
a megjelenők és az általuk képviselt részvények 
számára, jogérvényesen le fog tárgyaltatni.

NAPIREND:
1. Elnöki megnyitó.
2. A jegyzőkönyv hitelesítésére 2 tag ki

küldése.
3. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság je

lentéseinek tárgyalása, a mérleg megállapí
tása és a felmentvény megadása.

4. A szászvárosi ref. egyháznak adandó 
„templom épitkezési segély“ iránti igazgatósági 
javaslat feletti határozathozatal.

5. Határozathozatal a tisztajövedelem fel
osztása iránt.

6. Alaptőke felemelés iránti javaslat.
7. Igazgatósági elnök, igazgatósági és fel

ügyelő-bizottsági tagok fizetésének 3 évre 
leendő megállapítása.

8. Egy igazgatósági és egy felügyelő-bizott
sági tagsági állás 1 évre leendő betöltése.

9. Esetleges inditványok.
*

Az alapszabályok 17. §-a értelmében a köz
gyűlésen csak azon részvényesnek van tanács
kozási és szavazati joga, aki részvényeit le 
nem járt szelvényeivel együtt, a közgyűlést 
megelőzőleg három nappal az intézet pénz
táránál elismervény ellenében letette.

Az 1925-ik évről szóló mérleg és záró
számadások, valamint az igazgatóság és fel
ügyelő-bizottság jelentései a közgyűlés előtt 
8 napon át a hivatalos órák alatt az intézet 
üzlethelyiségében megtekinthetők.

Az igazgatóság.
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cipők voltak mindig és 
ma is a K

"-cipők!

Elvállalok mindenféle fehérnemű- Három ház olcsó áron eladó, 
varrást háznál is. Cim: Szászváros,1 Dr. Popu Victor, Orá§tie.
Ország-ut 5. szám. iso 3-3

S 11
Állandóan és gazdag választék-

2 bán kaphatók a gyári lerakatban, SE

Kootz Rudolf HÉ 
as bőrkereskedésében Szászváros ?' 
ss 146 Str. Regala 1. 3-3 “

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

vásárolhat. 98 14- I

< j

Húsvéti

harisnya-

nagy választékban kaphatók:

C. Zobel
divatkereskedésében Orá§tie,

156 Vásár-utca. 2-2

A Kiváncsi MőricKa 
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 4-6

CENTRAL 
szállodában, mint Orá^tie 

első hoteljében!

i

özönség figyelmébe!
Nyár tartamára megóvás és 
szakszerű kezelés végett 
saját házamban lévő raktárra 
elfogadok bárminemű szőr
meféléket, bundákat, pré
mes ruhákat stb. Továbbá 
elvállalok a 155 2-6

szűcsmunkába vágó 
bármilyen munkálatokat, javí
tásokat, úgyszintén vad- és 
egyéb szőrmés bőrök ki
készítését a legolcsóbb ár
ban. Szolid és pontos kiszol
gálás 1 Levélbeii megkeresé
sekre is azonnal válaszolok.

Sárkány József 
szücsmester, Orá§tie—Szászváros, 
Ujtemplom-u. 3. sz. (saját ház.)

144 3—
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£C. KŐNIG 

szoba-, cim- és épületfestő 
Orăștie-Szâszvâros.

1

1
Tisztelettel értesítem a n. é. kö
zönséget, hogy mint a múltban, 
úgy az idei szezonra is sikerült 
a legújabb mintákat megszerez
nem s igy abban a helyzetben 
vagyok, hogy 5

mintakollekcióm
elsőrendű stílusával, valamint 
pontos és lelkiismeretes mun
kámmal a n. é. közönség leg
magasabb igényeit is ki tudom 
elégiteni. Vidéki megbízásokat 
is pontosan teljesítek. — A n. é. 
közönség b. pártfogását továbbra 
is kérve, maradtam kiváló tisz
telettel :

KONIG KAROLY, 
szobafestő és mázoló.

1

1

„Bulevard“ kávéház és cukrászda
Orăștie-Szâszvâros, Főtér.

149 Uj műhely I 3
Tisztelettel értesítem 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! Vi
déki megrendeléseknek azonnal ele
get teszek. Költségvetésekkel, rajzok
kal kivánatra szolgálok. Olcsó árak, 
pontos és szolid kiszolgálási

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

Róth Géza, műesztergályos, 
Szászváros, Schuster-utca.

Tisztelettel értesítjük a n. é. közönséget, hogy sörcsarno
kunkban husvét első napján délelőtt II órakor

Bodoczky Lajos buziási hírneves zenekara

sörkoncertet
rendez, amikor is az országos hirü bukaresti 

Luther-féle világos és
barna extra márciusi ÖU1

friss csapolásban lesz kapható. — Este rádiós koncert. — Minden 
délelőtt libamáj hasé és kitűnő villásreggeli kapható! Az ünnepek 
alatt vendégeinknek a „Bulevard gyöngyét“ és vörös karbinet bo
rainkat házhoz vive 20 százalék árengedménnyel árusítjuk. Ebédre, 
vacsorára abonenseket felveszünk. — Cukrászdái megrendeléseket 

azonnal elintézünk! — Tisztelettel:

„Bulevard“ kávéház és cukrászda
őzv. Mirovitz Ignácné bérlő, Braun Móric üzletvezető.
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