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Megjelenik minden vasárnap.
Mindennemű pénzküldemények a „Szászvárosi Könyv

nyomda Rt.“ cimére küldendők.
Hirdetések Árszabály szerint. — Kéziratok nem adatnak vissza

A déVai liberális potemKiáda.
A mostani liberális szemfényvesztő 

hitegetéseknek, hazugságoknak alig aka
dunk párjára a történelemben. Talán 
csak az u. n. hasonlít
hatjuk teljesen adequat módon egybe 
ezekkel az immorális politikai zsong- 
lőrködésekkel, melyekkel a mostani ha
talmon lévők akarják megfőzni a köz
hangulatot. A potemkini eset ezelőtt 
másfélszáz esztendővel történt a reak
ciós cári uralom legsötétebb szakában, 
mikor egy teljesen hazug, festett világ, 
csupa színpadra való mesterséges dísz
leteivel akarta egy Potemkin nevezetű 
orosz udvaronc elparavánolni a rette
netes nyomort és elégedetlenséget a 
krimi félszigeten a nagyon tehetséges, 
de nagyon reakciós Katalin cárnő buja 
vérével terhelt uralkodói szive előtt. 
Meg kellett hamisitani az elnyomás és 
a sötét reakció érdekében a valósá
got, a nyomort, a természetes elége
detlenséget és az elnyomottak mély
ségből felbugó moraját, ezért hát a 
politikai hazugságok, színlelések és 
színpadias diszletezések legzseniálisabb 
bűnözője, csupa festett falvak, fizetett 
hódolók és pénzért hozsánnázók töm
kelegén keresztül hurcolta végig ara
nyos hintóbán a vérfertőzött, kéjenc 
cárnöt, hogy ne tudja meg és ne lássa 
meg a szomorú valót, a nyomoru éle
tet, az elnyomott páriák szenvedéseit 
és az ökölbe szoruló görcsös vonag- 
lásokat.

Hatalmi és politikai érdekből kellett 
az immorális hazugság, a festett és 
megfizetett homágiális szinpadi világ!

(Cenzúrázva.)

Fizetett autóbuszok vigan szágul
doztak az országutakon a berendelt és 
bekényszeritett választópolgárok ezrei
vel és az ingyen alkohol mámoros gő
zében hangos hejehuják éltették a libe
rális félistenek messiási dicsőségét. — 
Déván 3400 klgr. kolbász, 8300 liter, 
tehát egy egész vagon mennyiségű 
bor, 4000 személyre terített bankett és 
töméntelen mennyiségű, veszekedett 
cujkából párolgó, növényi kozmák illata 
várta a fejbólongató, megrendelt köz
véleményt, hogy a hazugságok egész 
szisztematikus láncolatának szentesíté
sére ajzák fel a honi sziveket a ben- 
dőbe való csábos ingerek. Ingyen je
gyek és 40 leu napidijas permisek hu-

zódtak meg a belső zsebekben, me
lyeket a liberális függ
vények osztottak szét az adófeliebbe- 
zőknek, a korcsmatulajdonosoknak, az 
agrárkísajátitások boldogitottjainak,

szóval mindazoknak, kiknek valamelyes 
függő viszonylatuk van az államhata
lom adminisztrativ szerveivel. Amint a 
napilapok megírták, ez a Gyulafehér
várt subcontrázó sokadalomba verődés 
az államnak kerek 14 millió leujába 
került. Súlyos és nehéz milliókkal le
hetett csak megrendezni ezt a modern 
potemkiádát, ezt az immorális politikai 
trükköt, hogy az elparavánolt valóság
gal szemben lehessen hivatkozni a to
vábbi garázdálkodás pártpolitikai jog
címére a legfelsőbb szuverénitás előtt.

Természetes, hogy ebből a „közvé
leményéből nem hiányozhatott a dol
gozó munkások reprezentatív képvise
lete sem. A Tatarescu miniszter pro- 
consulságát nyögő és a munkanélküli
ség kimondhatatlan nyomorúságaiban 
senyvedő, zsilvölgyi bányászok is meg
kerestettek, sőt egyenesen kényszeritő- 
leg felszólittattak, hogy vegyenek részt 
a dévai fejbólongatásban. A bánya
vezetőségek berendelték az előmunká- 
sokat, a munkásvezetőket és a permi
sek, napidijak kézbenyomott honorá
riumaira hivatkozva követelték tőlük, 
hogy — mint a juhokat az akolba — 
egytől-egyig betereljék a munkásokat 
a dévai sokadalomba. A munkanélküli, 
szerencséden, kizsákmányolt és nyo
morgó bányamunkások azonban visz- 
szaorditottak az erkölcstelen lélekvá- 
sárlásra: „Ne adjanak nekünk napidi
jakat, vasúti ingyenjegyeket, adjanak 
nekünk munkát! Szüntessék meg a 
munkanélküliséget s ne tartsanak ne
künk pártgy üléseket 1“

Ezek a szavak úgy hangzanak, mint 
az utolsó kürtszavak riadása az apo- 
kalyptikus idők Ítéletidején 1 Igen, mun
kát adjanak, teremtsenek konszolidá
ciót, szüntessék meg a gazdasági vál- - 
Ságot, bánjanak méltányosan és igaz
ságosan a kisebbségekkel, mondjanak 
le a vallások közötti békétlenség tüzes 
csóvainak elrémitő fitogtatasáról, mert 
különben minden szavuk, minden meg
mozdulásuk: hazugság és immorális 
potemkiáda.

Mi, kisebbségek, kik végignéztük a 
dévai felvonulást és szemlélői voltunk 
ennek a festett, sok-sok millióba ke
rülő, hazug ámításnak — még jobban 
fogjunk hozzá a foederatio gondolatá
nak megvalósításához, hogy közösen 
összefogva nagyobb erővel és sikerrel 
menthessük át értékeinket egy jobb és

igazságosabb, szabadabb világba, hol 
hulligán módra nem fogják potemkiá- 
dákkal elmarkirozni életünk, szellemünk, 
kultúránk jogait. G. F.

A Xasziní aValő tstflye.
Hat hét megfeszített szorgalmú munkája 

után, az ünnepi külsőbe öltözött Kaszinó nagy
terme megnyitotta újra ajtóit. Faragó Endre, 
Kaszinónk uj, lelkes és ambiciózus igazga
tója erős akarással megteremtette rövid idő 
alatt, kevés pénzből és néhány lelkes iparos 
polgártárs nagy áldozatkészségével, a Kaszinó 
tagoknak régi, szinte megvalósítatlannak hitt 
vágyát. Szászváros magyarságának hálája és 
köszöneté igaz és őszinte a megteremtőkkel 
szemben; fáradságos munkájuk nagyban hoz
zájárult, hogy kultúránknak uj oltára van, me
lyen szebben és hivebben áldozhatunk édes 
anyanyelvűnknek.

A terem és az újjá varázsolt színpad ava
tása, ünnepélyes előadás keretében, f. hó 3-án 
történt, illusztris publikum jelenlétében. Si
mon Ferenc kaszinói elnök megnyitó beszéde 
után, az ujjonan alakult kaszinói férfikar mu
tatta meg, hogy erős akarással rövid időn 
belül igen is lehet szépet és tökéletest pro
dukálni.

Nagy tetszést váltott ki a férfikar, az éppen 
ez alkalomra szerzett „dalár-jelige“ előadá
sával. A tömör, epigramma szerű szavakra 
gyönyörű dallamot irt főtisztelendő Páter W. 
Constantin. A dalár-jeligék egyik legszebbi- 
két hallhattuk az erdélyi magyar dalárdák je
ligéi közül. A nagy zenei tudást és intuíciót 
eláruló szerzeményben, nemcsak a költői esz
mék, hanem a domináns zenei tónusnak is 
nagyszerű analytikus kifejlését voltunk sze
rencsések hallani. A tömör, ónos szavakba 
zárkózó zenei témát, igazán mesterien oldotta 
meg a dallam szerzője. A szöveg zenei alá
festése : a fokozódva hömpölygő hangemel
kedésben csenditette ki a magyar öntudatot. 
Igazán örvendhetünk, hogy ilyen elsőrangú 
zenei talentummal gazdagodott városunk ma
gyarsága.

Gergely Ferenc mély elgondolásu, magá
val ragadó költeményeit adta elő, melyek 
nagy hatást gyakoroltak, a költőt és előadót 
melegen ünneplő közönségre.

Berivoy Józsefről kritikát Írni, arratermett 
tóll kellene. Hire messze kinőtt már kis vá
rosunk határain túl. Szépséges népdalaink
nak olyan interpretálója, kinek párját hiába 
keressük. Meleg tónusu terjedelmes csengő 
hangja, hozzá simul, hozzá tapad a dalnak 
minden fordulatához, a dalnak a lelke kacag, 
sir, ujjong énekében, melyet az érzésnek oly 
szivárványos skálája önt el, mihez foghatót 
más dalénekeseinknél hiába is keresünk. Min
den dal a leikéből tör ki, neki minden dal 
élmény s a szivéből kibugygyanó, behízelgő 
előadása, egyszerre megtalálja a hallgatóság 
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szivéhez az utat, elöntve azt is az érzésnek 
meleg hullámával. Ezúttal Budapest uj, ün
nepelt dalköltőjének: Sándor Jenő rendőrfő
tanácsosnak, a szomszédos Nagyenyed szü
löttjének, dalait énekelte a közönség szűnni 
nem akaró tetszésnyilvánitásától kisérve.

Faragó Endre igazgató humoros felolva
sása bővelkedett a mindig uj, mindig szel
lemes fordulatokban. Nélküle ma már nincs 
is műkedvelői előadás, éppen olyan ünnepelt 
stárja a magyaroknak, mint szász testvé
reinknek.

A „Holicsi Cupidó“ Herczeg Ferenc vig- 
játéka fejezte be a hivatalos műsort. Berivoy 
Lászlóné úrasszony által berendezett gyönyörű 
színpadon, egy ékes Bidermayer szalonban 
pergett le a bájos mese. Egy tehetős özvegynek 
(Debreczeny Mici,)ésegy külhonban tanult por
cellán művesnek (Gönczy Pál) ártatlan szerelmi 
históriáját bogozta ki Cupidó isten (Orbán 
Bözsi.) Játékuk nyomán megelevenedett egy 
régi, szépséges világ elmosódó emléke. Egyen
ként és együtt kitünően játszották meg sze
repeiket. Gönczy Pál fölényes rutinja, szere
pének kitűnő felfogása. Debreczeny Mici mű
vészien szép előadása, Orbán Bözsi bájos 
élénkségü alakitása tökéletes harmonába ol
vadt. Egy ezüst harang csendülése volt já
tékuk, mely sokáig fog még a hallgatók szi
vében visszhangzani.

Reflexiók dr. Gherman Zakariás cikkére.
Igen Tisztelt Zakariás Barátom 1

Mély megilletődéssel olvastam a „Solia“- 
ban feltett kérdésekre, adott válaszodat.

Mi, akik ismerünk és azon szerencsés hely
zetben vagyunk, hogy közötted és köztünk a 
változott viszonyok dacára, régi, nagyon régi, 
baráti kötelék áll fenn (remélhetőleg csorbit- 
hatatlanul) nem is tudtuk volna elképzelni, 
ha már indíttatva érezted magad egy válasz
adásra, hogy másképen válaszolhattál volna, 
mint ahogy tetted.

A mérhetetlen hazaszereteted és fajod iránti 
ingaihatatlan szeretet diktálta sorok, őszinte 
megalkuvást nem ismerő, becsületes, nyíl
egyenes, tisztalelkü puritán, jellemedre val
lanak.

Én is hű olvasója vagyok a „Solia“-nak, 
de valahogy úgy érzem, hogy a „Solia“ ol
vasóinak feltett kérdésekre, én mint kisebb
ségi, de ez államnak bármely más fiával 
egyenrangú polgára, nem válaszolhatok, mert 
talán a „Solia“ nem is számol azzal, hogy 
mi kisebbségek is olvassuk azt s mi is vá
laszolhatnánk a feltett kérdésekre.

Igaz ugyan, hogy a „Solia“ sokszor ütött 
egyet-egyet rajtunk, mert még nem tudott ő 
sem az elfogulatlanság álláspontjára felemel
kedni velünk, kisebbségekkel szemben, de az 
is igaz, hogy többször olvashattuk egy-egy 
cikkecskéjében, hogy helyes és kívánatos a 
kisebbségekkel való nyugott békés együttélés, 
mégis Hozzád intézem ezen sorokat, hogy 
tudd meg, mily igazán sziveinkből szólottái, 
amidőn álláspontodat leszögezted.

Hát persze, hogy a tiszta kezű Maniu le
het csak a jövendő miniszterelnök, hát persze, 
hogy a külügyminiszterségre Vaida volna 
predesztinálva és csak természetes, hogy amint 
mondád, csak egy erőskezü belügyminiszter 
tudna itt minden irányban rendet teremteni. 
Hogy is lehetne másvalaki a közoktatásügy 
élén, mint egy tanár ? Ebben a provinciában 
azonban nekünk kisebbségeknek is volnának 
némi óhajaink, nevezetesen, hogy a leendő 
tanügyi miniszternek sérelmeink iránt érzéke 
legyen, amit egy regáti származásútól nem 
igen remélhetünk, mert hiszen alig ismeri az 

ügyeinket. Mennyire igaz azon megállapítá
sod, hogy az iskolák fenntartása az állam kö
telessége, mert hiszen adóban az összes ál
lampolgárok hozzájárulnak, a kulturális ter
hek hordozásához. Igen, az összesek, tehát: 
mi is I

A többi reszortokat, hogy nem osztottad 
fel, ugyancsak kár. Mi a pénzügyek élén szí
vesen látnók Vladot, mert ért is hozzá s mert 
(ez nem éppen lokálpátriótizmus) tehetségen 
kívül, szükebb hazánk szülötte is.

Hogy meddig maradjon az ilyen kormány ? 
Itt a szeget ugyancsak a fején találtad. Amed
dig az igazságot, becsületességet, törvényes
séget helyre állították. Szóval elejétől végig 
igazad van. Engedd meg azonban, hogy vá
laszodnak egy hiányosságára hivjam fel szi
ves figyelmedet.

A mérhetetlen hazaszeretet és fajod iránti 
szeretet, valamint az igazság és törvényesség 
követelése közepette, elfelejietted bátran, nyíl
tan, nem kertelve, ezt az egyetlen egy mon
datot még közbe szúrni. „Hazánk minden fia 
részére (tehát az ugynevezet kisebbségek ré
szére is) követeljük a teljes egyenjogúságot, 
a kisebbségek sérelmeinek közmegelégedésre 
való rendezését, mert hazánkban, amig má
sodrendű polgárok léteznek, az igszság, tör
vényesség hangoztatása csak puszta frázis.“ 
Gyere kedves barátom erre felé és kérdezd 
a nép, a román nép felfogását a „stráin“-eket 
illetőleg és reá jösz arra az igazságra, hogy 
„Volkes Stimme ist Gottes Síimmé.“

Egyebekben fogad őszinte nagyrabecsülé
sem kifejezését. öszente híved:

Faragó Endre.

A „SzászYárosi Takarékpénztár Rt.“ 
tőkeemelése.

A Szászvárosi Takarékpénztár múlt évi köz
gyűlésén határozatba ment a részvénytőkének 
1,000.000 leura emelése. A közgyűlés meg
bízta az igazgatóságot, hogy a kivitel módo
zataira nézve a következő közgyűlésnek te
gyen előterjesztést. Megérdemelt volna ugyan 
az ügy egy rendkivüli közgyűlést is, de ha 
már eddig meg nem történt, a közeledő ren
des közgyűlésen az előterjesztésnek okvetle
nül megkell történnie.

A kibocsátásnál nézetem szerint két szem
pontot kell különösen szem előtt tartani. Az 
első az, hogy a kibocsátás által a takarék
pénztár lehető nagy forgótőkéhez jusson, 
mely által üzletét gyarapítsa, a másik pedig 
az, hogy az alaprészvényeseknek, akik ezelőtt 
55 évvel adták kölcsöntőkéiket az intézetnek, 
szerzett jogai lehetőleg biztosittassanak.

Mindkét érdeket kielégitené nézetem sze
rint a következő megoldás:

„Az uj részvénytőke ne egy millió, hanem 
két millió leu legyen, mely 4000 darab, egyen
ként 500 leu értékű részvényből áll.

Minden régi részvényes kapna 1 régi 60 
leu értékű részvénye után cserébe egy darab 
500 leu értékű részvényt s ezenkívül 400 leu 
elővételi árban jogot egy darab 500 leu ér
tékű részvényre. A takarékpénztár kapna e 
cimen, amennyiben mindenki élne elővételi 
jogával, 400 000 leüt. Amennyiben egyesek 
nem élnének jogukkal, természetesen többet, 
mert a fennmaradó részvények névértéken 
adatnának el.

A további 2000 darab részvény szabad alá
írás utján adatnék el 500—500 leu áron.

így a takarékpénztár minimális 1,400.000 
leu újabb forgótőkéhez jutna, amelynek be
folyására, tekintve a befektetés szolidságát, 
azt hiszem, számítani lehet.“

Az 500 leus részvényeket viszonyaink kö

zött minimálisoknak tekintem, hiszem, ha a 
napirendre tűzött valorizáció megvalósul, 
amire azt hiszem, nem sokáig kell várnunk, 
akkor 100 papir leüt mondjuk 4 arany leu- 
nak véve, egy részvény értéke csak 20 arany 
leu leend. Ennél kisebb részvénnyel pepe
cselni valóban idő- és papírpocsékolás volna.

Ami a régi részvényesek érdekeit illeti, 
fönnebbi terv által, ha talán nem is teljes 
mértékben, de részben legalább az is kielé
gítésre talál. Újabb időben — mint halljuk — 
600—800 leuért is keltek el részvények, míg 
e terv 500—600 leu rebonifikációt tervez. 
Igaz az is, hogy az ezüst értékét a papír leu- 
hoz képest 13-szorosnak véve az ezelőtt 55 
évvel befizetett 60 ezüst forintnak (1 ezüst 
forint mondjuk: 1 ezüst leu), ma 720 papir 
leu felei meg. így a terv e szempontból is 
elfogadható. Részvényes.

Elfogtak Szászvároson egy aranypénz- 
csinálással szédelgő pénzhamisítót.

AranypÉnzcsinálásra ötuEnhétezEr leüt 
csalt ki egy hiszékeny paraszttól.

Faur luon és a vele vadházasságban élő 
Crucija Dúca, már régen ismert pénzhami
sító és csalással élő megbélyegzett alakjai a 
szászvárosi cigánysornak, kikkel a rendőség
nek és dévai ügyészségnek már több Ízben 
volt alkalma találkozni rafinált bűntényeik és 
körmönfont csalásaik kapcsán. Egy párszor 
már ültek is a börtönben, mint pénzhamisí
tók és aranypénz csinálással szédelgő csalók. 
Ne gondoljunk holmi primitiv képzettségű 
alkhimistaságra, ami a kóbor karavánoknak 
apáról-fiura öröklődő kovácsmestersége, üst
foltozó és primitiv ötvös mestersége mellett 
atavisztikus hajlamosságot árul is el, az ilyesmi 
iránt, hanem gondoljunk csak a veszedelmes 
csalás és szédelgés alantas, de mégis raffi- 
nált válfajára a jelen esetben, mellyel a hi
székeny falusi lelkeket betudták csapni az 
aranyszédelgést mesterségesen űző cigányok.

Faur Ioan még az apjától örökölte ezt a 
módszeres becsapást, mellyel ugylátszik, a 
mai könnyű szerrel meggazdagodni vágyó 
világsóvárgásban, lépre tudott csalni egyszerű 
tudatlan falusi parasztokat. Az eset annyival 
is inkább érdekes, mert komoly látszata ven 
annak is, hogy a csaló cigányok még hipno
tizálni is képesek voltak áldozataikat. Az 
aranypénz csalási eset úgy pattant ki, hogy 
Balusa Creciun füzesdi lakós, egy ismert 
szászvárosi ügyvédhez fordult, akit megkért 
arra, hogy nézzen utána a szászvárosi telek
könyvnél annak, hogy van-e valami ingatlana 
Faur Iuonnak? Remegve s a legszentebb ti
toktartás kötelezettségével adta elő — az 
ügyvéd nagy megeglepetésére, — hogy Faur 
luon és szeretője Crucija Dúca magukhoz 
csalták és egy teli zsák ólompénz hamisít
ványból kivettek négy darabot s azokat egy 
különös folyadékkal rotyogó üstbe vetették s 
felhívták kevés idő múlva, hogy saját kezű
leg kanalazza ki a bedobott ólom hamisitvá- 
nyokat. A kihalászott pénzérmek az üstből 
kikerülve, teljesen arannyá váltak és csengé
sük is a legigazibb aranypengés kellemes 
muzsikája volt. Az aranyat főző cigányok ez
zel a trükkel a hiszékeny parasztot is meg
főzték, ki nejével együtt vásárt csinált a ci
gányokkal, e meggyőző experimentális után, 
három zsák aranypénz átvételére 40.000 leu- 
ban. A 40.000 leüt azonnal át is adták a 
csaló cigányoknak a szükséges anyag és „fel
szerelések“ bevásárlására. Az alku szerint a 
három zsák arany leszállítás a múlt év óktó- 
ber havára lett volna esedékes,
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Amikor Balusan a határidő elteltével Szász* 
városra jött a kincsek átvételére, Faurék me
gint megfőzték a türelmetlen parasztot és a 
házi pénzverdében megmutatták az ólmpénz 
hamisítványokat, a gipszkliséket, majd újra 
ismételték az előbbi trükköt s a megfőzött 
paraszttól újabb 17.000 leüt csikarták ki, uj 
terminusra ígérve a szállítást.

Miután ezen újabb terminus is régen eltelt, 
a gyannt fogott paraszt, kit ötvenhétezer 
leuig csaptak be e csaló cigányok, az ügy
véd segítségével a telekkönyvi biztosíték va
lódisága után akart nézni, mert a cigányok 
most ezzel a hazugsággal akartak megszaba
dulni a becsapott paraszttól. Természetes, 
hogy a cigányoknak a telekkönyv lapjain so
hasem volt megörökítve a nevük s a megré
mült füzesdi paraszt, nehogy maga is bajba 
keveredjék, a titoktartás kötelezettségére még 
egyszer kérve az ügyvédet, lemondva a me
sés kincsek álmairól, elsiratva az eldobott öt
venhétezer leüt, nagy busán bandukolt üres 
zsákjaival a vasúti állomásra.

Az ügyvéd azonban, kötelességéhez hiven, 
a bűnesetet a rendőrség tudomására juttatta, 
honnan azonnal kiszállott a rendőrségi appa
ratus a cigánysorba s a veszedelmes pénz
hamisítókat: Faurt és szeretőjét letartóztatták. 
A piskii vonatra váró elrémült Balusánt is 
azonnal a rendőrségre kisérték, hol a becsa
pott parasztot kihallgatták. A nagyszerű lefü
lelés csakugyan beigazolta a pénzhamisítás 
és csalás bűntényét s a helyszíni kutatás elő- 
keritette az elrejtett ólomhamisitványokat gipsz
kliséket és tisztázta a négy darab valódi arany
pénz trükkjét is. T. i. a hamis ólompénzes 
zsákba a furfangos cigányok négy darab va
lódi arany érmet elegyitettek s ezeket ólom- 
staniol lemezekkel vonták be nagy ügyesen 
úgy. hogy ezek is ólom hamisítványoknak 
látszottak. A parasztok előtt ezeket a stani- 
ollal bevont valódi érmeket kotorászták ki a 
zsákból és a maró folyadékkal rotyogó üstbe 
ezeket dobták be, hol a forró oldatban ter
mészetesen lemállott az érmekről a futtatás 
s az igazi arany igézetes, kandi képe csillant 
elő. Az ellenőrző pengés zenéje meg végleg 
meghozta az elámitott parasztnak a meggyő
ződést s a bizonyosságot, hogy a boszorká
nyos cigányok csakugyan tudnak aranyat csi
nálni az ólomból is.

A furfangos pénzhamisítókat a rendőrség 
átszállította a dévai ügyészséghez, a becsa
pott Balusant meg, ki azt vallotta, hogy va
lósággal hypnotizálták és elvették akaraterejét 
haza bocsátotta, hogy otthon elmélkedjen 
amaz igazságról, hogy mégis nem mindenki 
gazdagodhat meg nagy hirtelenséggel a mai 
nagy szabadságban sem, csak azok a kivé
telesek, akik más üstökhöz vannak közelebb 
ahol nem aranykotyvasztó titokzatos folyadé
kok forrnak, hanem nagy koncok és nagy 
húsok főnek mint az egyptomi húsos fa
zekakban. —ly —ez.

HÍREK.
— A Ref. Szomszédság e hó 5 én tar

totta meg ez évi közgyűlését. A népes köz
gyűlésen Bodor János szomszédsági elnök 
lendéletes beszédben méltatta az elmúlt év
ben elvesztett szomszédsági tagtársakat majd 
Gönczy Sándor első dékán tette meg évi je
lentését. A számadások jóváhagyó tudomás
vétele után, elhatározta a szomszédság, hogy 
a temetkezési segélyek időszerű felemelésé
nek keresztülvitelére egy bizottságot küld ki 
véleményes javaslattétel végett. Este a Ka
szinó újjá varázsolt nagytermében társas va
csora volt, melynek emelkedett baráti han
gulata a hajnali órákban ért véget.

— Előadás a mezőgazdáknak. A hely
beli „Laudwirtschaftliche Bezirksverein“ ren
dezésében a központ által kiküldött Zikelius 
vándortanitó f. hó 6-án tartott egy rendkívül 
érdekes előadást a mezőgazdasági többter
melésről. A Transsylvania kék termében ez 
alkalommal a helybeli mezőgazdasági egylet 
tagjai szép számmal gyűltek egybe. Az elő
adás tárgya arról szólt, hogy a mai válsá
gos időkben mikép lehetne a mezőgazdaság
ban — anélkül hogy több tőkét kellene 
igénybe venni, — nagyobb eredményt elérni. 
Megfelelő okszerű trágyázás, évenként foko
zatosan mélyebb és mélyebb szántás, min
den négyzetcentiméter kihasználása, siment- 
hali fajállatok beállítása és a tejgazdaság az, 
amelynek intenzív művelése által a gazdálko
dás nagyobb hozamot ad. Zikelins érdekes 
előadása után a tagok különböző kérdéseire 
adott kimentő felvilágosítást. A gyógynövény 
termelés szerinte fényes jövővel kecsegtet, de 
évek kellenek hozzá, mig általánosan ismert 
és müveit mezőgazdaság lesz belőle. Elha
tároztatott továbbá, hogy évenkint három
szor egy mezőgazda napot tartanak városunk
ban az egyesület tagjai részére. Kívánatos 
volna, ha magyar mezőgazdáink is számo
sabban lépnének be a helybeli mezőgazdák 
egyesületébe és vennének részt az ilyen és 
hasonló előadásokban.

— Meghívó. „A Református Nőszövetség“ 
folyó év március hó 18 án, a Magyar Ka
szinó megujitott disztermében tartja meg szo
kásos „Társas összejövetelét“, melyre úgy tag
jait, mint más felekezetű érdeklődőket szere
tettel meghiv. A rendezőség teljes figyelem
mel gondoskodik, legnépszerűbb előadóink, 
(hogy ne mondjuk ; művészeink) közreműkö
désével, szivnemesitő programmal szerezni 
nemes felüdülést a közönségnek. Belépőjegy 
nincs, de a program, a költségek fedezésére, 
megállapítás szerint, megváltandó. Kezdete 
fél 9 órakor, de pontosan 1 A közönség ér
deklődését kéri, a rendezőség.

— 100 milliós adóleszállitás. Ez a sú
lyos ígéret is egyik eredménye a nagy mi
niszter-járásnak megyénkben. Pont ennyit ígér
tek elengedni a hunyadmegyeiek adójából — 
csak azt nem mondták meg, mikor és kinek 
az adójából.

— Halálozás. Ábrahám Izsák kereskedő 
életének 74-ik évében hosszas szenvedés után 
meghalt. Temetése f. hó 5-én volt nagy rész
vét mellett.

AUTO-RENAULT

A jelenkor legjobban készített és 
legolcsóbb európai gyártmányú 
autója. Tartós, nagy ellenálló ké
pességű, gazdaságos, kevés benzin 

és olaj-fogyasztása miatt.

Részletfizetési kedvezmény!
Megtekinthető: 

AUTO-RECORD 
NI. VÍZHÁNYÓ 

a Hunvad ésjlba Int. (fllsófehén) megyék 
egyedeláFusitó aututahedelmi vállalatnál 
78 ALBA-IULIÁN. 9-io

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
£

2
£
£

R.R »»I»».-».

? 
a
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2--

— Magyar dalünnep lesz Szászváro
son. Husvét elsőnapján este a Magyar Ka
szinó disztermében s amint már jeleztük, a 
Dévai Református Dalárda fog ez alkalomra 
átrándulni, hogy a testvér százvárosi dalár
dával közösen hangversenyt rendezzenek. A 
szászvárosi Ref. Dalárda, hogy méltó kere
tek között folyhasson le a viszonzást váró 
baráti ünnepség, megalkotta a rendező bizot- 
ságot s maga is nagy ambicióval készül a 
dal ünnepre. Nemcsak az elszállásolásban 
való készséges segélynyújtásra, de a legoda- 
adóbb erkölcsi és anyagi támogatásra is kér
jük mi is a magyarságot.

— Megkezdték a ref. templom beom- 
lással fenyegető boltozatának bontását. Az ár
lejtésre ugyanis 4 pályázat érkezet be s ezek 
közül az épitettő bizottság javaslatára, a pres
bitérium, némi módositással, a Hasatschek 
Károly 68.000 leus ajánlatát fogadta el. A 
munkálatok keresztül vitelével megbizott vál
lalkozó hat héten beiül köteles a lebontást 
végrehajtani.

— Óriási tűz a plojesti pályaudvaron. 
A múlt héten déli tizenegy óra tájt a plojesti 
vasúti állomás mozdonyterme kigyulladt. A 
tűz rohamos gyorsasággal harapódzott át az 
állomás műhelyépületére, a vasmühelyre és a 
viztoronyra. A kár, amelyet egyelőre nem ál- 
lapitottak meg véglegesen, sok millióra rúg.

— A szászvárosi állami anyakönyvi 
hivatal házasság hirdető táblájáról: Lohr 
János Károly Vilmos, nőtlen evangélikus val- 
lásu 30 éves mérnök és Antoni Berta haja
don ev. vallásu 27 éves, mindketten düisburgi 
(németországi) lakosok.

— Dr. A. Őreit orvos Szászvároson letele
pedvén, rendelőjét Str. Eminescu 5 sz. alatt 
(adóhivatali épületben) megnyitotta. Rendel 
d. e. 8—10, d. u. 2—4 óra között.

— Meghívó. A szásvárosi „Nyugdíjasok 
kölcsönös segélyző egyesülete“ folyó évi már
cius hó 18-án d. u. 4 órakor tartja meg ala
kuló közgyűlését a városháza nagytermében, 
melyre az érdeklődők ez utón is tisztelettel 
meghivatnak. Orá§tie, 1928. március 1. Az 
előkészitő-bizottság nevében: Faragó Endre 
gyógyszerész, nyug, százados.

— A fertályfa részek jogosultjai felől a 
legközelebb tartott városi tanácsülés ismét 
megváltoztatta álláspontját. Mint értesültünk, 
beadott konkrét kérések tárgyalása kapcsán 
kimondotta a tanács, hogy jogosultak kapni 
az összes helybeli illetőséggel biró háztulaj
donosok s a szállodák és erkölcsi testületek 
is, kivéve az állam tulajdonában levő házakat.

— A Kaszinó választmánya ez utón is 
hálás köszönetét fejezi ki Faragó Endre, Kő- 
nig Károly, Hegedűs Lajos, Kozák Lajos, 
Billich Ferdinánd, Páris Albert, Pap Dániel, 
Gönczy Sándor, Brassay Brutus, Sinka Gyula, 
Bede Sándor, Mozer Lajos, Hoprik József, 
Goldmann Samu, Richter Ottó, Benkő La
jos, uraknak, továbbá a Gönczy és Forray 
nővéreknek, anyagban és munkában nyújtott 
megbecsülhetetlen segitségükért, amivel le
hetővé tették a Kaszinónk nagytermének és 
szinpadánakujjáalikitását. Simon Ferenc elnök.

— Vasúti szerencsétlenség a Számos
völgyi vonalon. Súlyos szerencsétlenség tör
tént a minap reggel a Besztercéről Dés felé 
robogó személyvonaton. Cámpan Vasile köz
katona a vonat lépcsőjén állott, de így hir
telen kanyorodónál elvesztette az egyensúlyt, 
lezuhant és a kerekek alá került, amelyek 
levágták a jobb lábát és súlyosan megsebe
sítették a karját és a vállait. A katonát a dési 
közkórházba szállították.
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— Megtért, mégis elveszett. Lozsádról 
jelenti tudósítónk, hogy Kiss Lászlóné szül. 
Fekete Ilka felakasztotta magát a múlt he
tekben. A szerencsétlen öngyilkos egy évvel 
ezelőtt hütlenül elhagyta férjét és két nagy 
leányából álló szép családját s közös háztar
tásba vonult egy falusi özv. Don Jüanhoz, 
ki azonban túl adott rajta egy pár hónap 
múlva. Az eltévelyedett asszonyt megint visz- 
szavette férje de úgy látszik hiábavaló volt 
a megtérés, mert életuntsága erősebb volt az 
életakaratnál. Nagy részvéttel temették el Lo- 
zsádon a szerencsétlen életuntat.

— Fürdőrend. A helybeli kádfürdő bár
mely csütörtök, péntek, szombaton egész nap 
és vasárnap délelőtt, a gőzfürdő urak ré
szére bármely szombaton délután van nyitva. 
Gőzfürdő hölgyeknek március hó 15-én csü
törtökén délután.

— Szemétlerakás eltiltása a szénapia
con. A városi tanács két táblát állíttat fel 
a szénatéren, melyek felirata figyelmezteti az 
illetékeseket, hogy a szénapiacon mindenféle 
szemétlerakat el van tiltva s a rendelkezés 
ellen vétők birságoltatni fognak.

í

Meghívó.
9 Szószvárosi Takarékpénztár Részvénytársaság

LY-lk ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT
1928. évi március hó 25-én délelőtt 
11 órakor tartja meg saját helyiségében, 
melyre a t. részvényesek ezennel tisztelettel 
meghivatnak.

Ha 1928. március hó 25-én a t. részvé
nyesek az alapszabályok 19. §-a által meg
állapított számban és kellő számú részvények 
képviseletében meg nem jelennének, ez eset
ben a közgyűlés már most 1928. évi áp
rilis hó 1-én délelőtt 11 órára ugyanoda 
egybehivatik, amikor is a napirend, tekintet 
nélkül a megjelenők és az általuk képviselt 
részvények számára, jogérvényesen le fog tár
gyaltaim.

„ERZSÉBET“-MOZI
A KONVIKTUSBAN.

Alapítva 1911-ben. -+ *- lg. váll. Neuuirth Gyöngy.
Ma vasárnap, f. év március hó 11-én 
délután 4 és este 8 órakor: 

Fekete hegyek 
királya.

Szenzációs kalandor-dráma, főszereplő

Harry Liedtke.
Ezenkívül a kísérő műsor.

Szerkesztői üzenetek.
„Kis Bankár.“ A hamvazószerdán sze

relmi tragédia nyomán elvesztett lelki egyen
súlyát szívesen billenteném helyre, de sajnos, 
nem rendelkezünk olyan felszereléssel, mint 
Zs. pedig tekintélyes havi támogatása nekünk 
is jól fogna. Ajánljuk, ha sok a pénze, hogy 
támogassa lapunkat — mi nem leszünk hűt
lenek.

A hét humora.
Az alkohol ártalmas.

A tiszta bor ártalmas. Ezért mi otthon félig 
vizet, félig bort iszunk.

— Hogyan, te vizet öntesz a borba?
— Dehogy! Én bort iszom, a feleségem 

meg vizet.
Vendéglőben.

— Főúri tudja, hogy az egész jó vacsora 
lehetett volna 1

— Hogyan?
— Ha a bor és a tyuk életkorát felcserélik.

Uj házasok.
A biró: Egy hete nős és már is megverte 

a feleségét? Egy hónapi fogházat kap.
A vádlott: Ez igazán nem szép a biró úr

tól, hogy igy elrontja a mézes heteinket.

Cenzurat: de pretorul Dámian

VIDÉKI

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

küldése.
3. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság je

lentéseinek tárgyalása és a mérleg megálla
pítása.

4. Határozathozatal a tisztajövedelem fel
osztása iránt és a felmentvény megadása.

5. Igazgatósági elnök, 7 igazgatósági, 4 
felügyelő-bizottsági tagsági állás 3 évre leendő 
betöltése.

6. Esetleges indítványok.
♦

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

Az 1927 ik évről szóló mérleg és zárószám
adások, valamint az igazgatóság és felügyelő
bizottság jelentései a közgyűlés előtt 8 na
pon át a hivatalos órák alatt az intézet üz
lethelyiségében megtekinthetők.

Az igazgatóság.

Üzlet-feloszlatás miatt cipők 
mélyen leszállított áron árusittatnak.
Heinrich Streit’s cipőüzlet. 96 2-2

Értesítés! A nagyérdemű hölgykö
zönség becses tudomására hozom, 
hogy egy elsőrendű hölgy-fodrásznőt 
alkalmaztam. Becses pártfogást kérve 
vagyok tisztelettel: Wachel Frigyes 
fodrász. 95 3-3
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Légköri zavarok nem bántják, 
s a legtökéletesebb 

műélvezetben lesz része, ha 

Parlophon 
grammaphonon
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Naptárak 19Z8.ÉvrB
A legjobb naptár, az

Erdélyi kincses naptár 35 — leu
Magyar családi n 3ö-— »
Regélő bácsi » 36'— n

Kis regélő 20'— 19

Nagy „ 45'— n

Magyar gazda w 35 — ff

Szent családi 0 30 — n

Kis n 25'— n

Milliók 9 50 — ff

IH Parlophon
lemezekről

hallgatja otthonában a 
világ legnagyobb művészeit.

vv vv
L E világhírű márka gyártmányai 

feltűnő olcsó árban a 
g „Szászvárosi Könyvnyomda Rt,“ 
g papirkereskedésében kaphatók
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előfizetőinket tisztelettel kérjük, 
hogy esedékessé vált előfizetési 
dijaikat a „Szászvárosi Könyv
nyomda Rt.“ címére postafordul
tával beküldeni sziveskedjenek. 
Tisztelettel: a KIADÓHIVATAL.

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

Hirdetmény.
A szászvárosi Magyar Kaszinó föld

szinti vendéglői helyiségei 1928. junius 
hó 1-től bérbeadók.

Pályázni óhajtók sziveskedjenek zárt 
Írásbeli ajánlataikat április hó 8-ig 
Faragó Endre kaszinói igazgatónál be
adni, aki kimeritő felvilágosítással szí
vesen szolgál. — Bérletidö legkevesebb 
3 év.

csakis a megyében megjelenő újságokból 
olvashatja.

Rendelje meg a 16 év óta fennálló s a 
megye minden részébe járó 

„Szászváros és Vidéké* ‘-t 
Előfizetési ára: Egész évre 240, félévre 120, 
negyed évre 60 leu. Hirdetései olcsók!

*

A Magyar Kaszinó választmánya.

Méhek eladók, jó karban, Romoszi- 
uton, a Binder-íéle kertben.

Nyomatott a »Szász vár ősi Könyvnyomda Rész vény társaság“ gyorssajtóján.


