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

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

Előfizetési árak:
Egész évre — — — 160 Lei. I Negyed évre — — — 40 Lei.
Kél évre — — — — 80 , | Egyes szám ára — — 3-—, 

Nyílt tér Boronként 1O Lel,

Parlamenti képviselőink kérelme.
A választások megejtése után a Magyar 

Párt szenátorait és képviselőit az ország min
den részéből valósággal elárasztotta a közön
ség a legkülönbözőbb természetű kérésekkel 
és panaszokkal, melyekkel megbirkózni em
beri erővel lehetetlenség. A párt parlamenti 
csoportja ezért felosztotta a munkát tagjai 
között s a képviselőket és szenátorokat kü- 
lön-külön szakcsoportok vezetésével bízta meg 
akként, hogy mindegyikük elsősorban és fő
ként a saját munkakörébe eső kérdésekkel 
foglalkozhassék érdemlegesen.

Minden közérdekű ügyben tehát forduljon 
a nagyközönség ahoz a szenátorhoz vagy 
képviselőhöz, kinek munkakörébe az elinté
zendő kérdés tartozik. Nyolc évig voltunk 
ugyszólva teljesen parlamenti képviselet nél
kül s igy nem csoda az, ha e hosszú idő 
alatt elintézendő kéréseink és orvosolatlan 
panaszaink megsokasodtak.

Parlamenti képviselőink készséggel vállal
ják a rájuk nehezedő emberfeletti munkát is, 
de különösen a Bukarestben most oly álta
lános nyári munkaszünetre való tekintettel 
egy kis türelmet kérnek a közönségtől, ha az 
ügyek elintézése nem megy oly gyorsan, mint 
azt az érdekeltek óhajtanák, mert hiszen el
sősorban a köztestületeknek *hozzájuk intézett 
közérdekű Ügyeit kénytelenek ellátni.

Magánegyének jogos kéréseit és panaszait 
is szívesen magukévá teszik szenátoraink és 
képviselőink, de kérik, hogy a hozzájuk for
dulók időnyerés céljából kéréseiket ne köz
vetlenül, hanem az illetékes magyarpárti helyi 
tagozat elnöksége utján terjesszék föl vagy 
legalább a község papjának ajánlásával lát
tassák el, mert csak azokban az ügyekben 
járhatnak el, melyek ilyen illetékes ajánlással 
kerülnek hozzájuk s ha ez hiányzik, amúgy 
is intézkedés előtt kénytelenek előbb népünk 
ottani vezetőitől a szükséges információkat 
beszerezni annál is inkább, mert már eddig 
is több esetben bebizonyult, hogy támoga
tásra nem érdemes egyének merőben alap
talan és nem jogos kívánságokkal is fordul
tak képviselőinkhez.

Anyagi érdekű magánügyekben képviselő
ink ezen minőségükben nem járnak el. Ilyen 
természetű, mint pl. italmérés és stb. ügyek
ben az érdekeltek forduljanak ügyvédhez.

A Magyar Párt parlamenti csoportjának 
munkabeosztása:

Általános kormányzati politika és általános 
kisebbségi kérdések: Képviselők: Gr. Bethlen 
György, Leár Ferenc, Willer József. Szená
torok: Balogh Arthur, Barabás Béla, Sándor 
József, dr. Thornya Gyula.

Közigazgatás: Képviselők: Dr. Török An
dor, dr. Sebesi János, dr. Bernády György. 
Szenátor: Dr. Domahidy Elemér.

Igazságügy: Képviselők: Dr. Parecz Béla, 
dr. Szoboszlai László. Szenátor: Dr. Kócsán 
János.

Kultúrpolitika. Sajtó, irodalom, művészet:

Képviselők: Dr. Willer József, dr. Paál Ár
pád. Szenátor: Sándor József.

Kath. kulturális ügyek: Képviselők: Dr. 
Parecz Béla, dr. Willer József. Szenátorok: 
Molnár Kálmán, Görög Joachim, dr. Gyárfás 
Elemér.

Ref. kulturális ügyek: Képviselők: Ignácz 
László, dr. Török Andor. Szenátorok: Sándor 
József, gr. Teleky Arthur, dr. Domahidy 
Elemér.

Unit, kulturális ügyek: Ferenczy Géza sze
nátor.

Magyarzsidó kulturális ügyek: Képviselők: 
Dr. Paál Árpád, dr. Weisz Sándor. Szenátor: 
Sándor József.

Mezőgazdaság és agrárpolitika: Képvise
lők: Dr. Kotzó Jenő, Laár Ferenc, dr. Szo- 
boszlay László. Szenátorok.: Gr. Teleky Ar
thur, dr. Domahidy Elemér, dr. Thornya 
Gyula.

Erdőgazdaság: Képviselő: Dr. László De
zső, Szenátor: Görög Joachim.

Ipar, kereskedelem, pénzügy: Képviselők: 
Br. Jósika János, dr. Weisz Sándor. Szená
torok: Dr. Gyárfás Elemér, Szakáts Péter.

Templom- és iskola-szenteies 
a hunyadi ref. egyházmegyében.

F. hó 11-én nagy örömünnepe volt a vaj
dahunyadi anyaegyházhoz tartozó gyalári leány 
egyháznak. Ugyanis ekkor szentelte fel a le
ány egyházközség gyönyörű templomát Vá
sárhelyi János kolozsvári ref. esperes-püspök- 
helyettes. A templomszentelés alkalmával az 
egyházmegye részéről Kovács Lajos esperes, 
Kovács Sándor főjegyző és a Cserna-menti 
papság jelentek meg a komoly intimitásu és 
léleképitő avató-ünnepségen, hol Vásárhelyi 
János fiatal püspökhelyettes, hirneves egyházi 
szónok hirdette az igét.

A gyalári templomszentelés után a lupényi 
ref. elemi iskolát szentelte fel ugyancsak Vá
sárhelyi János püspökhelyettes a következő 
vasárnapon, julius 18-án. A lupényi ref. is
kolaszentelés a maga minden izében impo
záns kereteivel határozottan az egész magyar 
kultúrát érdeklő örömünnepe volt az Erdélyi 
Ref. Egyházkerületnek, melynek képviseleté
ben a püspökhelyettesen kivíil Péter Károly 
egyházkerületi titkár is jelen volt a lélekemelő 
ünnepségeken. Az egyházkerület figyelme ez
zel a képviseltetéssel is kifejezésre akarta jut
tatni elismerő háláját és hódolatát a lupényi 
bányászok példás áldozatkészsége iránt, mely- 
lyel az egymillió leüt meghaladó 3 tanerős, 
impozáns s minden izében modern iskolát 
egy év alatt felépíthették. Az iskola szentelési 
ünnepségen jól esett látnunk a kultuszminisz
ter képviseletében Sántámbrean Ioan dévai 
revizor urat is, ki a felavató ünnepségen emel
kedett szárnyalásu beszédben a ref. felekezeti 
iskolák kulturmissziójáról nemcsak elismerő
leg nyilatkozott, hanem a speciális felekezeti 
oktatás határozott ethikai nevelési elhivatá- 
sáról — ritkán hallott — manifestációt is adott.

Magát az iskolaszentelést gyermekistentisz
telet előzte meg, melyen Péter Károly beszélt 
a gyermekekhez. A szentelési beszédet nagy
számú hallgatóság előtt Vásárhelyi János püs
pökhelyettes tartotta. A kálvinista iskolák 
igényjogosultságáról, nevelési eszményéről 
mondott gyönyörű beszéde, hogy milyen ha
tást váltott ki a telkekből, annak illusztrálá
sára legyen elég annyit megjegyeznünk, hogy 
a beszéd hatása alatt már is annyi beirási 
előjegyzés történt, hogy a 3 tanerős iskolá
nak még egy tanerővel és tanteremmel való 
kibővitése szeptemberre elkerülhetetlenül szük
ségessé válott.

A délutáni istentiszteleten Gergely Ferenc 
szászvárosi lelkész tartott előadást a „Kálvi- 
nizmus sociális alapgondolataidról. A lupényi 
derék hivek élükön a fáradhatatlan buzgó- 
ságu Szabó Zoltán ref. lelkésszel és az egy
ház agilis főgondnokával: Szabó bányafő
mérnökkel, az egyházkerület és egyházmegye 
képviselőit, a minden dicséretre érdemes bá
nyász presbitériummal együttesen — közös 
bankettel vendégelték meg. Este a gyönyö
rűen kivilágitott és elrendezett iskolai kert
helyiségben tánccal egybekötött mulatság 
zaria oe a iupeuyi tcicunciciicn ünnepségeket.

A piskii tennis-verseny.
F. hó 9, 10 és 11-én zajlott le Piskin a 

Déva—Simeria közötti tennis-verseny. A két 
első napon tartattak meg az előmérkőzések, 
mig 11-én, vasárnap volt a döntő-mérkőzés.* 
Igen szép eredményeket könyvelhet el mind
két klub, mert játékosaik elsőrangú játékot 
produkáltak. Nagyon örvendetes, hogy ez a 
szép sport mind több és több érdeklődőt 
vonz a versenyekre, mely méltán meg is ér
demli, hogy támogassák, mert ez egyike a 
legszebb és legegészségesebb sportoknak.

A verseny eredményeit az alábbiakban kö
zöljük :

Férfi páros verseny:
Dizmacsek János — Klobusicky Elemér 

Sebesán István — Steiner Jenő 
6 : 2 (6 : 3)

Női páros verseny:
Dr. Sándor Sándorné — Kontz Sára 

Gantner Irén — Tanase Manci
6 : 0 (6 : 4) 

Férfi egyes verseny: 
Sebesán István — Kovács Lajos

6 : 4 (9 : 7) 
Női egyes verseny: 

Dr. Sándor Sándorné — Kontz Sára
6 : 3 (6 : 8) 

Vegyes páros verseny: 
Dr. Sándor Sándorné — Klobusicky Elemér 

Gantner Irén — Dizmacsek János
3 : 6, 9 : 7, 4 : 6

Mint hirlik, augusztus 6, 7 és 8-án a Dévai 
Tennis Club egy revans mérkőzést óhajt ren
dezni több elsőrendű játékos bevonásával. E 
versenyre már most felhivjuk a közönség 
figyelmét.



2 SzAszvAros és Vidéke 1926, julius 25.

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL *)

Tekintetes Szerkesztőség!

A „Szászváros és Vidéke“ julius hó 18-iki 
számában Simon Ferenc ur aláírásával meg
jelent cikkre vonatkozólag válaszul szívesked
jék alanti soroknak helyt adni.

Szives emlékezetébe hozzuk Simon urnák, 
hogy azt a bizonyos öreg ágyút, amit emle
get, sem én, sem egyik elvtársam nem sü
tötte el először, ezt már elsütötték mások 
ezelőtt egy-két évvel egy közgyűlés alkalmá
val is, emlékezzék csak vissza azon időre, 
amikor a felügyelő-bizottság egész harcban 
állott önnel az ön baklövései miatt, mind
ennek dacára ön még ma is a „Hangya“ 
élén áll, ami azt bizonyitja, hogy az ön le
mondása mindig csak formai, de sohasem 
volt komoly dolog, éppen ezért mi most sem 
hiszünk az ön által beigért lemondásban.

Hogy miért ragaszkodik oly görcsösen az 
ügyvezető-igazgatói álláshoz, azt ön tudja 
legjobban, mi csak sejtjük. Ha mi a pén
zünket visszakapjuk, nem törődünk többet a 
„Hangyáival, ön akkor gazdálkodhat ott úgy, 
ahogy legjobban tetszik, de addig minden 
ténykedését figyelemmel fogjuk kísérni.

Ami az üzletvezető-változásra vonatkozik, 
erre nézve az üzlet érdekében hirlapilag nem 
nyilatkozunk, — ámbár mi egész máskép va
gyunk informálva, — annyit azonban meg- 
jegyzünk, hogy ön eleinte mindegyik üzlet
vezetőről hizelgően nyilatkozott s a vége — 
majdnem mindegyiknél — csúfos kimenetelű 
lett az ön hibájából.

Tisztelettel
több üzletrésztulajdonos nevében: 

* Szőts József.

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

NAPI HÍREK.
— A helybeli róm. kath. polgári isko

lát a szászvárosi róm. kath. egyház tanácsá
nak javaslatára gróf Majláth Gusztáv erdélyi 
róm. kath. püspök megszüntette. A megszű
nés okaival és körülményeivel bővebb infor
mációk beszersése után foglalkozni fogunk. 
A iskola megszűnése a magyarságnak nem
csak katholikus, hanem református köreiben 
is érthető meglepetést okozott.

— A közigazgatási reformtörvény vég
rehajtása Lozsádon. A közeli Lozsádon is 
megválasztották az uj községi tanácsot. A vá
lasztást itt is megfellebbezték, de úgy a megye, 
mint a miniszter részéről helyben hagyatott 
s az uj tanács le is tette már a hivatali es
küt. Az uj tanács aztán birót, primárt vá
lasztott. Az uj biró Kiss Béni lett. Carasca 
Manase volt biró és társai ezt a választást 
is megfellebbezték. A megfellebbezést támo
gató indokok szerint az uj biró vétke az, 
hogy annak idején a magyar vörös hadse
regben teljesített szolgálatot. Az uj biró, aki 
csendőrörmester volt, 1919-ben került haza 
s hiteles okmányokkal tudja igazolni azt is, 
hogy őt éppen a vörös hadsereg fegyverezte 
le s a budapesti román konzulátus védelme 
alatt s az ott nyert iratok alapján tért haza 
szülőfalujába. Itt 6 évet dolgozott a jegyző
irodában teljes közmegelégedésre. A felleb
bezés sorsának elintézését Lozsád lakossága 
érthető nagy érdeklődéssel várja.

— Hogyan folytathatják iparosok öz
vegyei elhalt férjük iparát? Az Iparosok 
Lapja Írja: Elhunyt iparosok özvegyei leg
többször nem tudják miként járjanak el az 
esetben, ha elhalt férjük iparát folytatni akar

ják. Erre vonatkozó felvilágosításunk röviden 
az, hogy ha az özvegy az ipart folytatni akarja, 
ezt a körülményt az elsőfokú iparhatóságnál 
Írásban kell bejelenteni és egyben, ha tanon- 
cot is alkalmazni akar, megnevezni az üz
letvezetőt, akinek munkakönyvét a kéréssel 
egyidejűleg letétbe kell helyezni. Amennyi
ben az elhunyt iparosnak beszegődtetett ta- 
noncai voltak és ezeket az özvegy is meg
tartani akarja, a szülővel együtt az uj szer
ződés megkötése végett az ipartestületnél je
lentkezzenek, mert a törvény szerint a tanonc- 
szerződés az iparos halálával önként és azon
nal megszűnik és itt az özvegy csak uj szer
ződés kötésével tarthatja meg a tanoncot to- 
vábra is. Ha az özvegy az ipart folytatni nem 
akarja, hogy a közterhektől megszabaduljon 
az elsőfokú iparhatósághoz intézett Írásbeli 
kérésben kell kérnie elhunyt férje igazolvá
nyának törlését és kérje, hogy erről a pénz
ügyigazgatóságot is értesittessék.

— Pályázat tanári állásra. A petrozsényi 
róm. kath. polgári fiúiskolánál betöltendő 
egy (esetleg két) román nyelv és történelem 
szakos tanári állás. Ezen szakra képesitett 
tanárok (tanárnők) hiányában más tantárgyak 
tanítására képesitett olyan férfi és nőtanárok 
(esetleg tanárjelöltek) is pályázhatnak, akik a 
román nyelvet az alsóbb osztályokban tani- 
tani tudják. Addig is mig a fizetés közeljövő
ben az államsegély megadása által véglege
sen rendezve lesz, 4130 leu havonta és drá
gasági segély, az igényjogosultaknak azonkí
vül korpótlék. A szabályszerű okmányokkal 
felszerelt és a nagymélt. gróf Majláth Gusz
táv püspök urnák címzett folyamodványokat 
jul. 31-éig kell a petrozsényi róm. kath. polg. 
fiúiskola igazgatóságához beküldeni. Az igaz
gatóság.

— Nyilatkozat. Tájékoztatás végett kö
zöljük, hogy az Erdélyi és Bánsági Nyomda
ipari Szövetség kolozsvári kerületének tagjai 
megállapodtak abban, hogy a mai naptól 
kezdődően a mélyen tisztelt megrendelők 
nyomtatványszükségletét egységes áron fog
ják elkészíteni. Erre az egységes árszámitásra 
mely az egész országrész területén már ér
vényben van, azért volt szükséges, hogy a 
fogyasztóközönséget az árbeli eltérésektől, a 
kalkulációs tévedésektől, tulszámitásoktól meg
óvjuk, a közönségnek a nyomdai árakkal 
szemben tanusitott bizalmatlanságát eloszlas
suk és lehetővé tegyük, hogy bárhol rendeli 
meg a közönség a nyomtatványait, minden 
nyomda ugyanazon a pontos és szolid szá
mítás szerinti áron vállalja és végezze el a 
munkát. Az egységes árszabás a legminimá
lisabb üzleti hasznot biztosítja részünkre, 
mert tudatában vagyunk a közönség legyön
gült teherbiróképességének és annak a nagy 
jelentőségnek amit a nyomdaipar, mint a kul
túra eszköze képvisel. E megállapodás értel
mében a mai naptól kezdve árajánlatot kérni 
teljesen felesleges, mert biztositjuk a közön
séget arról, hogy minden nyomda az árakat 
szigorúan az egységes árszabás szerint fogja 
felszámítani. Szövetségünk egyben azt is ki
mondotta, hogy a nyomdák munkát csak 
készpénz fizetés ellenében vállalhatnak. Ko
lozsvárt, 1926. julius hó 1-én. Az Erdélyi és 
Bánsági Nyomdaipari Szövetség kolozsvári 
kerülete: Dobó Ferenc elnök, Dózsa Andor 
titkár.

— Miért nem takarítják az országúti 
árkokat ? Mikor valóságos árviz keletke
zik az utkezelőség hanyagsága miatt. 
Szászváros legszebb részén, a Sétatér-utcában 
vezet el az állami úttest, melynek árkait és 
közepét a perkászi vámháztól kezdődőleg az 
állam kezeli, illetve volna köteles kezelni.

Azonban ez az állami kezelés csak a papí
ron van előírva, a valóságban esztendőn át 
feléje se néz senki az állami útnak és a be
dugult árkoknak. Ez a hanyagság hozza ma
gával azt az épületes látványt, amelynek ta
núi vagyunk mindannyian, ha a gyönyörű 
ligetbe visz utunk a kánikulában. Ugyanis 
nemcsak homokkal, szeméttel, fatörmelékek
kel van tele az árok, de valóságos keserü- 
lapi, paraly és dudva erdő a vízlevezető csa
torna, amelyik évek óta nem látott már kapát 
és kotró szerszámot. Az természetes, hogy 
ilyen helyen nem folyhat le a város legbővebb 
vizű csapadék gyülevénye, hanem, — mert 
folynia kell valahol, — az aszfalt-járdán höm
pölyög tova a szennyes áradat, — minden 
kiadósabb zápor után nagy előszeretettel he
lyezkedve el a villasori pincékben és soute- 
rain helyiségekben. Nem régiben is valóságos 
árvízzé fuvalkodhatott a kishegyi csapadék, 
mivelhogy a sáncárok egyszintben van az or
szágút közepével s ráadásul még a Korpádi 
ház előtt bedugult az ürgelyukig összekes- 
kenyitett kanális is. Hogy milyen konsternáció 
keletkezhetik az utkezelőség hanyagsága nyo
mán, azt mi sem mutatja jobban, mint az a 
tény, hogy a Korpádi házban lakó Simon őr 
mestert és családját valóságos katonai alár- 
mirozással kellett kimenteni az ablakon be- 
tuduló szennyes vizáradatból. Kérjük az ille
tékeseket, hogy az utkaparó uraknak megértő 
figyelmébe ajánlják be a bedugult sáncárko
kat is.

— Vakulj polgár s fizess villanyt. A 
cirkusz újra kezdődik: a városi polgárságnak 
újra a „kisgép“ szolgáltatja a „fényt“. A vá
rosi villamosmü vezetősége, illetve a városi 
tanács a nagyobbik gépet elküldte Nagysze- 
benbe reparálni. Mert hát újra beteg lett sze
gény. 4—5 hétig (de lehet, hogy 3 hónapig 
is) a „kisgép“ fog vakítani téged kedves, tü
relmes, fizető palgártárs. Az évenként meg
ismétlődő világítási mizéria újra a nyakadon 
ül. Ha te — drága, türelmes, jámbor villany
fogyasztó, aki pausálét fizetsz s véletlenség- 
ből a 25 ös körte helyett 50-et égetsz, bi
zony lopást követsz el s ha biróság eié kerülsz 
elitéinek. De ha a városi villamosmü a meg
fizetett 50—100 gyertyafényed helyett neked 
1—5 gyertyafényt ad, akkor csak „tévedett.“ 
Itt az ideje kártéritést kérni és követelni a 
várostól. Meg kell mérni a fényt s a dife- 
renciákért beperelni a várost. A független 
biróság bizonyára elmarasztalja a várost. Pol
gárok 1 Elérkezett az ideje leszámolni ezzel 
az ócskavasas és rosszüzemü „villamosmü“- 
vel. Mondjátok fel egyszerre és tömegesen 
a villamosmüvei kötött szerződéseiteket, hi
szen ti igen, de a város nem tartja be köte
lezettségeit. Jövő számunkban bővebbet, de 
jobb lett volna a beteg gép helyett az ilyen 
állapotokat drága pénzéért tűrő fogyasztókat 
Szebenbe küldeni.

— A gyalári ref. templom felszente
lése. A nemrégen épült gyalári ref. templom 
ünnepélyes felszentelése f. hó 11-én, vasár
nap történt meg. A felszentelésen Vásárhelyi 
János püspökhelyettes is személyesen vett 
részt, azonkívül jelen voltak az ünnepélyes 
aktuson Kovács Lajos esperes, Kovács Sán
dor vajdahunyadi, valamint a rákosdi és kis- 
barcsai lelkészek és a környék nagyszámú 
közönsége.

— A vilnai zsidó-színészek Déván is 
folyó hó 13, 14 és 15 én előadást tartottak. 
Színre került: a „Ghetto álma“ c. 4 felv., a 
„Dybuk“ c. 3 felv. és a „Dick szerelme“ c. 
dráma. A magas színvonalú művészi előadá
sokat szép számú közönség nézte végig.
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— A dévai Közgazdasági Tanács nagy 
nyári mulatsága f. hó 11-én folyt le Déván 
a népkertben. Az immár 283 tagot számláló 
tanács e mulatsága is úgy erkölcsileg, mint 
anyagilag fényesen sikerült. A délutáni nép
kerti szórakoztató mulatságon, valamint este 
a „Fehér-kereszt“-ben rendezett táncestélyen 
nagy számban jelent meg Déva közönsége. 
Este 10 órától kezdve rádiót is lehetett hall
gatni. Nekünk, szászvárosiaknak még nem 
volt alkalmunk itt rádiót hallgatni. Jó volna, ha 
valamelyik helyi erkölcsi testület jótékony 
célra engedélyt szerezne egynéhány ilyen elő
adásra.

— A dévai ipartestiilet tiltakozása. 
Oprea Mircea dévai polgármester a dévai 
ipartestület márciusi közgyűlésén megígérte 
az iparosságnak, hogy az iparengedélyi kéré
seket véleményezés végett az ipartestülelhez 
fogja áttenni. Eme Ígéretét a polgármester be 
is váltotta, azonban csak egy ideig, mert ké
sőbb, hogy, vagy hogy nem, az ipartestület 
helyett a kérvényeket az iparkamarához tette 
át, ahol a társas cégeknél 600 leu, az egyéni 
cégeknél 300 leu dijat szedtek, jóllehet az 
ipartestület díjtalanul adott véleményt ezekben 
a kérdésekben. Az iparkamara eljárása tör
vénytelen volt, mivel csak abban az esetben 
szedheti a kamara ezeket a dijakat, ha az 
illető cég a törvényszéken is be akarja ma
gát jegyeztetni. Egyszerű iparengedély kivál
tásánál azonban erre az iparkamarának joga 
nincsen, miért is a dévai ipartestület f. hó 
5-én megtartott választmányi ülésén elhatá
rozta, hogy emiatt tiltakozást nyújt be a pol
gármesterhez, az iparkamarához, a kereske
delmi és iparügyi, valamint munkaügyi mi
nisztériumokhoz. Mint értesültünk a tiltako
zásnak már foganatja is van, amennyiben a 
polgármester már újból a testülethez teszi át 
aziparengedélyi kéréseket véleményezés végett.

— Inspekciót e héten (julius 26. reggel 
6 órától aug. 2. reggel 6 óráig) a Főtéren 
levő Graffius-féle gyógyszertár tart. — Éjjeli 
csengő működik.

— Közgazdasági hír. Gabona: Búza, 
árpa, rozs learatása már részint befejezést 
nyert. Termés, leszámitva az egyes helyeken 
előforduló szórványos károkat, kitűnő. Árak 
lemorzsolódtak úgy, hogy ma ó-buzáért leg
feljebb 760—780 leu érhető el. Uj búza ára 
még nem alakult ki, circa 700—720 leu kö
rül lesz. A liszt ennek megfelelőig olcsób
bodott, ma a l a fehér kenyérliszt ára kgként 
12 leu. Tengeri terméskilátása kitűnő, jelen
legi ára 520—550 leu körül tendál.

— A dévai dácia szálloda uj bérlete. 
Déva város tulajdonát kepező Dácia szálloda 
a f. hó 13-án megtartott nyilvános árverésen 
eddigi bérlőjének Schwartz Náthánnak lett 
kiadva évi 64500 leu bérért. Az eddigi bér
összeg 24000 leu volt.

— Ipar és Kereskedelmi Kamarák köz
lései. A Prágai őszi mintavásár augusztus 
29-től szeptember 8-ig terjedő időben fog 
megtartatni. Szeptember 1-tőlszeptemben 15-ig 
Ljubljana-ban (Jugoszlávia) bor és gyümölcs 
kiállítás lesz, melynek meglátogatói vizűmért 
csak 100 leüt kell fizessenek. A giurgiu-i 
D. Anagnoste selyemfonó gyárban (Str. Bu- 
zesti No. 1.) nagy raktár áll rendelkezésükre 
az érdekelt kereskedőknek, hol jutányosán 
vásárolhatnak be s ott selyemgubók is be
cserélhetők. A new-yorki román konzulátus 
értesitése szerint ott nagy kereslet van ször- 
meárukban, ezért felhivják a kamarák az ér
dekelteket, hogy amennyiben oda exportálni 
óhajtanak, ebbeli szándékukat és szállítási fel
tételeiket jelentsék be a Kamarához.

ERZSÉBET MOZI 
a „TRANSSYLVANIA“-ban. 
Ma vasárnap julius hó 25-én 
délután 4™ és este 8!2 órakor 

A nagy nyári sláger:
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Dráma az udvari életből.

10 felv. Főszereplők: 10 felv. 
Alice Terry, a csodaszép amerikai 

művésznő, (itt először lép fel) és 
Ramon Novarro, itt még nem látott 

férfi típus. — Ezenkivül

Zigottó inas évei.

— Uj hivatalos órák a dévai törvény
széken. A dévai törvényszék elnöksége ez
úton is köztudomásra hozza, hogy úgy a tör
vényszéken, mint az ügyészségen a hivatalos 
órák rendje megváltozott. Az uj beosztás sze
rint május 1-től szeptember 30-ig a hivata
los óra naponta reggel 7 órától d. u. 1-óráig 
tart, október 1-től, április 30-ig pedig reg
gel 8 órától d. u. 2. óráig. A dévai törvény
széken az uj hivatalos órák f. hó 15-én kez
dődlek meg.

— A perpatvar vége. Lascut Andre hát
szegi fölmives Ciunda János nevű sógorával 
egy közös tulajdonukat képező birtok jöve
delme feletti osztozkodás miatt állandóan ve
szekedtek. A minap, Hátszeg utcáján fényes 
nappal újra elkezdték a veszekedést, amely 
aztán verekedéssé fajult. A nóta vége: Lascut 
Andre késével szivén szúrta a sógorát, aki 
nyomban meghalt. A tettest a csendőrség 
átadta a dévai ügyészségnek.

— Orăștie kezd hires lenni. A „Szász
város és Vidéke** eléggé sűrűn, majdnem ál
landóan foglalkozik a városi ügyekkel. 14 
éves fennállása óta kötetekre menő irka-firka 
jelent meg benne a városi adminisztrációval 
kapcsolatban. Enyhe, szolid és tárgyilagos 
hangunk immár a megye határain túl is vissz
hangzik. A cluji „Biruința** ez évi julius 24-iki 
száma tesz erről bizonyságot. Olvasd polgár 
s zengj dicshimnuszt.

— Panaszok. Tekintetes Szerkesztőség I 
Tudjuk, hogy felséges királyunknak Szász
városon szobrot emelnek, melyet a nagy pia
con fognak felállítani. Alattvalói hódolattal 
várjuk a szobor felállítását, amely városun
kat disziteni fogja. Azonban egy kis baj van. 
Ugyanis a szobor felállítására szükséges he
lyet már most kijelölték és pedig úgy, hogy 
félméternéi is magasabb cöveket vertek a 
földbe s azokat szeges dróttal kötötték össze. 
De elfelejtették, hogy dicső városunkban éjjel 
(12 óra után) nem ég a villany s igy ez a 
bekerített piacrész veszélyt jelent azokra, akik 
éjjel gyalog, szekéren mennek át e helyen, 
mert nem tudva és nem látva, hogy ott mi 
van, súlyos sérüléseket szenvedhetnek. Meg 
is történt, hogy már az első sötét éjjel egy 
szekér neki ment a kerítésnek s a drót a lo
vak lábát súlyosan felsértette. A minden má
sodik héten éjjeli inspekciót tarló Graffius- 
féle patikába sürgős esetekben gyógyszerért 
rohanók is hasonló sorsban részesülnek. Kér
jük az illetékes hatóságot, hogy a kimért te
rületeit másként jelezze (rajzzal, jelző cövek 
beveréssel, felméréssel stb.), mert igazán nem 
szükséges és főleg nem kívánatos drótsövényt 
vonni az elhelyezendő szobor területe körés 
veszélyeztetni emberek, állatok testi épségét.

Azt a helyet megfogják találni akkor is, a 
mikor a szobor felállítása kezdetét veszi. — 
Tisztelettel: Egy adófizető városi polgár.

— Még egy panasz. A város vagy 20000 
leüt elköltött az uszoda karbahozatalára. Az 
uszoda előtti árnyat és illatot nyújtó szép 
akácfákat levágták, a teret kikavicsolták, de 
bizony az apró gyermekek részére fentartott 
sekélyes vizű hely deszkáiból veszélyesen me- 
redeznek ki a rozsdás vasszegek, amelyek a 
vizben lubickoló apróságokra nézve bizony 
könnyen végzetessé válhatnak. A vizbe ve
zető grádicsról is hiányzik egy lépcsőlap. A 
fürdőző nem látván a viz mélyébe, egyszerre 
két fokot vagyis „nagyot lép** s nyekken is 
egyet, elharaphatja a nyelvét s kificamithatja 
a lábát. Az uszoda direkció figyelmébe ajánl
juk mindkét panaszunkat. Tisztelettel: Több 
fürdőző.

— Tornaverseny Szászvároson. A hely
beli evang. szász „Jugendverein** és a szász- 
sebesi „ev. Jugend- und Turnbund" f. hó 
25-én vasárnap d. u. 5 órai kezdettel a séta
téri lövöldében tornaversenyt rendez. A torna
verseny kedvezőtlen idő esetén a „Central** 
szinházi termében fog megtartatni. Belépő-dij 
20 leu. Verseny után tánc.

— A róm. kath. kértiünnepélytől már 
csak egy hét választ el. Az előjelekből Ítélve 
a szezon legsikerültebb nyári mulatságának 
Ígérkezik s tekintve, hogy Medardus hűsége
sen kitartott 40 napja elmúlt, reménység van 
arra, hogy az idő is kedvezni fog, nemcsak 
a rendezőknek okozva jó kedvet, hanem a 
sok táncolni s mulatni vágyó fiatal leányok
nak is, kik előre készülnek a konfetti csatára 
és sok más szórakoztató játékra, köztük az 
érdekesnek Ígérkező verkli s az azzal járó 
„igazmondó pláneta** húzására, na meg a 
kacagtató „kérdés és felelet" kártyajátékra. 
Fel tehát, seüki se maradjon el erről a kerti
ünnepélyről, ha jól és olcsón akar szórakozni.

— Emelik a papírárakat. A bukaresti 
lapkiadók legközelebb értekezletet tartanak, 
amelyen tiltakoznak a papirárak emelése el
len. A papirgyárak ugyanis a vámvédelemre 
támaszkodva, május óta újból 20—30 szá
zalékkal emelték a papirárakat. A kormány 
és a hatóságok is csak a kis árdrágítók ellen 
tudnak fenekedni, ellenben szemet hunynak a 
nagy árdrágítók fölött.

— Felhívás. A Bukarestben tanuló alábbi 
magyar egyetemi hallgatók felhivják mind
azoknak a figyelmét, akik a jövő tanévben 
a bukaresti egyetem valamely fakultására szán
dékoznak beiratkozni, hogy bárminemű ide
vágó felvilágositásért és útbaigazításért az alan- 
tiakhoz fordulhatnak. (Válaszbélyeggel ellátott 
levelek küldendők). Jogi fakultás: Ifj. Szemlér 
Ferenc Brasov, liceul róm. kath. Filozófia, 
nyelvészet, földrajz, történelmi-szék: Nagy 
Boriska, Mercurea Ciuc, Stefan csel Maré 
9. Tudományegyetem: (Természettudomány, 
mennyiségtan, electrotechnika) Témák Ede 
Orsóvá, Gara 2. Gyógyszerészet: Fekete Endre 
Jibou, jud, Salaj. Orvostan: Nagy András 
Mercurea Ciuc, Stefan cél Maré 9. Műegye
tem: (Erdész, vegyész, gépész, bányász és 
általános szak) Szűcs Ferenc, Aiud Str. Ba- 
natorilor 21. Állatorvosi főiskola: Simon Ist
ván, Bicfalau jud. Treiscaune u. p. Ozud. 
Gazdasági Akadémia: (Boróczy László Ős- 
csanád, jud. Timis.) Kereskedelmi akadémia: 
Kovács Irma Sancraieni jud. Ciuc. Épitészeti 
főiskola: Kathona József Aiud, Str. Barnitiu 
30. Szépművészeti főiskola: Teleki József 
Brasov, Brassói Lapok. A felsoroltak minden 
tőlük telhető felvilágosítást, különösen ami a 
beiratkozást, elhelyezkedést stb. illeti kész
séggel meg fognak adni.
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— Meghívó. A ref. nőegylet választmánya 
julius hó 29-én (csütörtökön) délután 6 óra
kor tartja nőiösszejövetelét a „Transsylvania“ 
éttermében, kedvező idő esetén ugyanott a 
nyári helyiségben. Minden szászvárosi ma
gyar nőt szivélyes szeretettel hív meg a ren
dezőség.

IST AEROXON
a legjobb légyfogó megint kapható 
a „Szászvárosi Könyvnyomda Rt.“ 
könyv- és papirkereskedésében.

N Y1 LT T É R.*)

Nyilatkozat.
Ellenem a helyi rendőrségnél névtelenül 

tett feljelentőt aljas gazembernek nevezem, a 
miért korekt üzleti ügyből kifolyólag szemé
lyemet megrágalmazta az ismeretlenség leple 
alá bújva, ami megvédi őt az ellen, hogy 
felelősségre vonhassam.

Vixhányó Péter.
*) Ezen rovat alatt megjelent közleményért nem 

vállal felelősséget a Szerk.

Szászvárosra Érkező vonatok menetrendje:
Érvényes 1926. május 15 tői. 

Tövis felől érkezik:
1
1
5
8
8

17

----------------------------------------- ------------------------------------------------------ 1
Cenzurat: Comenduirea Pieței Orăștie. !

Eladó ház. Malom-utca 13. szám 
alatti ház szabad kézből eladó. Bő
vebbet ugyanott. u 1—2

A só nagyáruda a Bisztritsányi- 
féle házban van. 15 1-3

Üzlethelyiség lakással együtt
kiadó. Bővebbet: Depozitul de spirt
Cugir. 17 1-3

Eladó ház. Szászvároson a Str. Bra- 
tianu 19. szám alatti ház eladó. Bő
vebbet ugyanott.

Kiadó üzlethelyiség. Kasztói- 
utca 4. szám alatt egy üzlethelyiség 
kiadó. Bővebbet ugyanott. 3 3—3

Könnyű és nehéz benzin, 
különböző külső és belső autó- 
gummik s gyéb autó alkatrészek 
is olcsó áron kaphatók. i-3 

RÁPOLTHY BÉLA 
Orá§tie-Szászváros, Főtér.

Eladó
egy 35 lóerős Benz-fóle szívó gázmotor, 
egy combinait henger 3-8 sima És rouóthás,

(Banz-gyártmány)
egy nógyreheszes sih szita (Schill-fóle gyárim.) 
egy gyors-szita (Schieb-féle gyártmány) 
egy rádiol-szita,
egy malomkőnek complett vasszerhezete.

Minden jókarban. Motor és hen
ger jelenleg is üzemben. — Minden 
megtekinthető s bővebb felvilágosítás 
kérhető: Schneider, mümalom 
Simeria (Pisili) Hunyadmegye. w 1-3

5 3-3
Tisztelettel értesítem a t. autótulaj

donosokat, hogy üzememet 

uj autórugó (féder) készítő és 
autórugó javító m ü h e 1 y 1 y e 1 

bővitettem ki.
Kifogástalan munka, gyors, pontos és 

olcsó kiszolgálás 1 Tisztelettel:
Burgus Zsigmond 

kocsigyártó és oki. patkoló-kovács 
Orá§tie—Szászváros, Kovács-utca.

Halló! Figyelem!
Nagy

maradék-vásár!
A nyári szezon előrehaladott

ságára való tekintettel összes 
nyári árucikkeimet mélyen 
leszállított árban árusítom. 
Maradékok 5O°|0-°s ár- 
engedménnyel adatnak el. 

Stern Ferdinánd 
divatáruháza Orá§tie-Szászváros 

Vásár-utca. io 2-3

p.-kor (éjjel)

” Déváig

0

0

0

Személyvonat
0

0

0

0

0

Arad felől érkezik;

Gyors 
Vegyes 
Személy 
Gyors 
Személy

óra
0

0
0

0

0

30
57
57
12
30
53

Személyvonat 2 óra 58 p.-kor
Gyors 4 » 46 .
Vegyes . 4 . 32 , A
Személy „ 10 „ 59 „
Személy „ 19 „ 47 „
Gyors „ 21 » 44 „

Express vonatok:
Arad felől érkezik 10 óra 38 perckor 
Tövis „ „ 19 „ 52 „

Ezen vonatok Szászvároson nem 
lanak meg.

Vonatjáratok a megyében: 
személy 

9-41 
18-32 
9-40 

19 07

ál-

Déváról indul Tövis felé: gyors
406

21 05 
Déváról indul Arad felé: 9 16

2 40
Piski—Vajdahunyad.

Piskiről indul 4 33,16 10, 21-20, 11 15, 7 05
Vajdahunyadról indul 0'37, 5’47, 

1410, 15-70
Piski—Petrozsény.

indul 4-40, 10'40,
„ 5 03, 14-45,

Alvinc—Nagyszeben. 
Alvincről indul 
Szebenből „

Alkenyér—Kudzsir.
Alkenyérről indul 1 45, 5'20, 12-30,
Kudzsirról „ 2 42, 6 50, 16’20,

Piskiről 
Petrozsényból

423, 12 10,
3 40, 12-20,

8 05,

21'40
22 01

17-30
19 30

20 30
23 32

I
!

Yendéglőnyitás 1 |
Tisztelettel értesítem a n. é. Q 

közönséget, hogy Szászvároson M 
Romoszhelyi - utca 42. sz. alatt |3 
a „Zöld fához“ cimzett 

polgári vendéglőt 
nyitottam. — Mindenféle szeszes I 
italok u. m.: zamatos borok, I 
tordai Lux-sör, pálinkafélék és L~ 
Ízletes hideg ételek kaphatók. Q 

1 liter bor 24—30 leu 3 
„ ürmös 40 „ J

Szives pártfogást kér
tisztelettel: ;

Freilich Ignác, S
ii 2-3 vendéglős.

r
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i A
»»

1

1

A legjobb, a legiaaahîabb abr a 
gTordai sörgyár Részvénytársaság 
2 söre.

F

Nagyban és kicsinyben kapható a

Schuíerí Frigyes szeszgyár ftt-náí Orăștie
? ? A ? ?
Schuleri frigyes szeszgyár Rt. ajánlja: 
elsőrangú likőr-különlegességeit, továbbá min
denféle pálinka-, rum- és borpárlatait, úgyszin
tén a kiváló zamatu küküllőmenti fajborait 

hordókban és palackokban

A „Tordai sörgyár Rt-“ söreinek^ 

a híres „LUX“ sörnek S 
is főnagyraktára. i86 7-16
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