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A lap szellemi részét Illető közlemények a szerkesztőséghez, 
a pénzklltdemények és hirdetések a kiadóhivatalhoz küldendők. 

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

Szülői gondok...
Országszerte folynak a tanulók vizsgái. Az 

iskolatermek nyári melegétől kis és nagy di
ákok kipirult arca lázban ég az úgynevezett 
„druk“-tól. Egész évi szorgalmukról, tanulá
sukról kell számot adniok. Izzadnak, druk
kolnak, mert ők is jól tudják, hogy nemcsak 
egy év elvesztéséről van szó, hanem szerető 
szüleiknek is egy évi anyagi áldozata, a ta
níttatás költségeire nehéz küzdelmek, nélkü
lözések árán előteremtett „pénz“ is kárba 
veszhet, hiszen a mai drágaság, nehéz meg
élhetési viszonyok és a pénzszerzés lehető
ségeinek apadása még a gazdagabb szülő
ket is érezhetően sújtja. Folynak a vizsgák s 
a tanulók ezrei örömmel viszik haza ered
ményes bizonyítványaikat a szülői házba s 
vidáman kezdik meg a nagy vakációval járó 
diákörömök habzsolását. S mig ők a jól el
végzett munka és kötelesség tudatában él
vezik a nyári szünidőt, addig a szülők ezrei
nek gondoktól barázdált homloku agya gyer
mekeik jövőjén töpreng.

A főkérdés, milyen pályára adja gyerme
két? Taníttassa tovább, avagy a kevesebb 
iskolai végzettséget kívánó ipari s más pá
lyára adja? A létért való mindinkább nehe
zebbé, elviselhetetlenebbé váló küzdelem mi
att fásultá lett szülői szívben nagy tusát viv 
a szülői szeretet, amely soha meg nem há
lálható áldozatokra képes, ha gyermeke jö
vőjéről, boldogulásáról van szó. Ez a szere
tet füti, hajtja, hogy gyermekéből nálánál kü- 
lömb embert faragjon, neveljen.

Régebben — s sajnos még ma is — sok 
szülő csak a hivatali pályákon látta és kép
zelte boldognak gyermekét. így teremtődött 
meg a „latainer“ pályák zsúfoltsága. Ma, a 
mikor a vak is látja, hogy az irodák fehér 
rabszolgái — a tisztviselői osztály — ezernyi 
sebtől vérezve a nélkülözéseknek, a „nincsen“- 
nek annyira ki vannak téve, ma, amikor ez 
az osztály morzsákon tengődik s intelligen
ciája, tudása, erkölcsi ereje, szellemi fensőbb- 
sége dacára lerongyolódva, lenézve, a létért 
való küzdelem göröngyös utjain véresre se
bezte lábait, ma, amikor a világháború okozta 
el- és átváltozásokkal szemben ez az osztály 
áll a iegtehetetlenebbül, legokosabban cse
lekszik az a szülő, aki az indokolatlan elő
ítéletekkel szakitva ipari, műszaki, vagy ke
reskedői pályákra adja fiát. A ládákban féltve 

a őrzött családi büszkeségek, sárguló cimeres 
pergamentek, kutyabőrök szívesen veszik, ha 
a kardforgató ősök unokái életrevalóságuk
ról, élni akarásukról és tudásukról tanúskodó 
„iparigazolványa“ kerül társaságukba.

Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt 
sem, hogy mentül több iskolai képzettséggel 
megy valaki az ipari pályára, annál jobb, 
értelmesebb iparos válik belőle.

Az iparos mindenütt megél. Nincsen szük
sége protekcióra, szolgai hajlongásra, hízel
gésre, családi összeköttetésekre. Ha készít
ményei jók, minőségben és árban verseny
képesek, megélhetése, boldogulása biztos.

Az iskolák kapui ma-holnap bezárulnak^ 
a szülői hajlékok újra hangosak lesznek a! 
vidám ifjúság jókedvétől. Ebbe a jókedvbe 
kell belevinni az ipari pályák iránti szerete- 
tet, vonzalmat, mert a viaszlágyságu ifjú lel
kek fogékonyak s a szerető szülők tanításait, 
intelmeit felfogják, megrögzitik 1 „Wie die 
Altén brumen, so singen die Jungen“ mondja 
a német közmondás. Ha az ifjúságot minden 
alkalommal az iparos pályák előnyeiről, te
kintélyéről meggyőzzük s magasztaljuk azt, 
aki erre a pályára megy, nem fog idegen
kedni tőle. Aggódó, gondokba borult szülők 
■e tétovázzatok, hanem adjátok fiaitokat ipa
rosnak. A jó iparos jólétben, függetlenségben 
él s félre tehet annyit, hogy öregkorában 
gondtalanul megélhessen. Magas állami nyug
díjas hivatalnokok is mesélhetnek arról, hogy 
mennyire „gondtalanná“ teszi életüket a „biz
tos“ nyugdíj. Jól kereső iparos is biztosíthat 
magának, családjának életjáradékot s tagja 
lehet magán nyugdijegyesületeknek s emel
lett félre is tehet valamit.

E pár sorral sok szülő gondját, előítéletét 
óhajtottuk eloszlatni. Hisszük és reméljük, 
hogy sokan lesznek, akik megszivlelendik ta
nácsainkat. Csak az az ország, az a nép, 
melynek fejlett ipara van, tud minden téren 
boldogulni, eredményeket felmutatni.

ifj. Szántó Károly.

— Elbocsátott állami tisztviselőknek 
nyugdíj helyett fizetés jár. Azoknak az 
állami hivatalnokoknak, akiket az impérium 
átvételékor elbocsátottak, még ma sem fizet
ték ki a nyugdijaikat. Az érdekelt tisztvise
lők közül Moldován György, volt lugosi pénz
ügyigazgató a bukaresti semmitőszékhez for
dult keresetével, hogy az impérium átvétele 
óta járó nyugdiját fizessék ki. A semmitőszék 
helyt adott Moldován keresetének még pe
dig oly formában, hogy mindaddig, amig 
Erdélyben a nyugdíjügyeket nem intézik, Mol- 
dovánnak a rendes fizetése adandó. A sem
mitőszék elvi döntésként mondotta ki az íté
letet, ez tehát nemcsak Moldovánra áll, ha
nem arra a körülbelül 2500 elbocsátott tiszt
viselőre is, akik évek óta várnak nyugdijukra.

— Az iparigazolványokat román nyel
ven kell kiállitani. Egyik múltkori számunk
ban figyelmeztettük a vásárra járó iparoso
kat, hogy magyarnyelvű iparigazolványaikat 
cseréljék ki és állíttassanak ki román nyelvű 
könyvet. Most ezt az értesítésünket azzal 
toldjuk meg, hogy kivétel nélkül valamennyi 
iparosnak ki kell, vagy ki kellett cserélnie 
régi iparigazolványát. Az átcserélésért az el
sőfokú iparhatósághoz románnyelvü kérést kell 
beadni, melyre 4 leu 25 banis bélyeg ra
gasztandó. A kéréshez melléklendő eredetiben 
a régi iparigazolvány, vagy ha az valami ok
nál fogva valamely hivatalnál letétbe van, 
hivatalos bizonylatot kell arranézve szerezni, 
hogy mely hivatalban, mily szám alatt fek
szik a régi magyar iparigazolvány. Ez alka
lommal kereskedőnek 60, iparosnak 50 leu 

kamarai illetéket és 10—10 leu városi ipari 
dijat kell fizetnie.

Hildák Julia Szászvároson.
Ritka műélvezetben volt része f. hó 20-án 

városunk közönségének: Hudák Julia, a vi
lághírű táncmüvésznő egy klasszikus tánc
estély keretében mutatta be felülmúlhatatlan 
művészetét. Az estély programmja a követ
kező-volt: 1. Weber-Chopin: A rózsa lelke. 
2. Chiti: Markotányosnő. 3. Bizet: Menüette. 
4. Bizet: Farandole. 5. Verdi: Rabszolgatánc 
(Aidából). 6. Ries: Görög leány a kutnál. 
7. Dvorak: „Humoreske“. 8. Strauss: Tava
szi hangulat. 9. Saint Säens: Haldokló hattyú. 
10. Menyasszonytánc.

A bájos megjelenésű művésznő plasztikus 
tánca hűen juttatta kifejezésre azokat az ér
zéseket, melyek a szerzők müveinek is szép
ségeit és belső értékét alkotják. Hajlékony
ságával, fürgeségével, rugékonyságával, a szer
zők müveire komponált táncok mindegyiké
vel extázisba hozta a nem nagy számú, de 
lelkes, nagy igényű, müértő publikumot, amely 
minden szám után viharos tapssal honorálta 
a klasszikus táncok fenomenális művésznőjét. 
Fleischer Gusztáv segesvári zeneigazgató pre
cíz zongorakisérete nagyban fokozta a be
mutatott táncokkal elért hatást. Aki elmulasz
totta megnézni a kisebb városokban ritka 
esetekben fellépő művésznő csodás szépségű 
táncait, az igazán sajnálhatja azt. Városunk 
intelligenciájának szine-java ott volt ez esté
lyen, melyen a helybeli román áll. polg. le
ányiskola növendékei is megjelentek.

Ifj. Szántó Károly.

NAPI HÍREK.
— Kinevezések. Az igazságügyminiszter 

Donáth Géza, kereskedelmi akadémiát végzett 
ügyvédjelöltet a dévai törvényszékhez dr. 
Martonossy György helyébe a IX. fizetési 
osztály II. fokozatába törvényszéki jegyzőnek 
nevezte ki. — Déva város polgármestere f. 
hó 5-ével Cserey Blankát, néhai dr. Cserey 
Zsigmond orvos leányát, a városi tanácshoz 
dijnoknak nevezte ki.

— Kanonika vizitáció. A helybeli szt. 
Ferenc-rendi zárdának magas vendége volt e 
héten: P. Tréfán Leonárd a rend Kolozsvárt 
székelő tartományfönöke f. hó 21-én és 22-én 
az évi szokásos hivatalos vizsgálat megejtése 
céljából meglátogatta a zárdát. A vizsgálat 
kiterjedt a helybeli róm. kath. iskolákra is. 
A tartományfőnök megelégedését fejezte ki 
a tapasztaltak felett^ Péntek este utazott el 
városunkból.

— Helyettesítés. A városi tanács az Op- 
reán György elhunytéval megürüli határfel
ügyelői állásra Balomiri Emilt, — aki már egy 
éve közmegelégedésre helyettesitette a beteg 
Opreánt — terjesztette fel a prefektushoz ki
nevezésre.
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— Évzáró vizsgák a ref. Kún-kollé- 
giumban. A ref. Kún-kollégiumban az utolsó 
tanitási nap junius 15 volt. Jun. 18—20 nap
jain voltak az évvégi vizsgákat helyettesitö 
összefoglaló kikérdezések. A VIII. osztály ma
gántanulói jun. 16—19-én vizsgáztak; a ma
gánvizsgálatokon Stanciu Zakariás állami 
Vlaicu Aurél-liceumi tanár volt miniszteri 
megbizott. Az I—Vll. osztály magántanulói
nak vizsgálatai még nincsenek pontosan meg
állapítva. A miniszteri megbizott ezeken is 
Stanciu tanár lesz. A főgimnázium érettségi 
vizsgálatai jun. 20—23 napjain folytak le. 
A szóbeli érettségi vizsga julius hóban lesz, 
a miniszteri megbizott Evufian Szabin temes
vári tankerületi inspektor. Az újabb .rendel
kezések szerint a főgimn. IV. osztályú tanu
lói is tesznek a gimnáziumi négy évet be
záró, úgynevezett absolváló vizsgát; ennek 
időpontja később lesz megállapítva. — A fel
sőkereskedelmi iskola felső osztályának év
záró vizsgái jun. 1—6 napjain folytak le Su- 
ciu László aradi felsőkereskedelmi isk. igaz
gató elnöklete alatt. Az 1—II. osztály vizs
gái jun. 21—27 lesznek. A felső osztály érett
ségi Írásbeli vizsgálatai jun. 21-én kezdődtek 
s jun. 27-ig tartanak. A szóbeli érettségi vizs
gálatok jul. 10-ére vannak kitűzve. — Az 
elemi iskola évzáró vizsgálatai jun. 22—23 
napjain voltak. Junius 25-én hétfőn d. e. 11 
órakor lesz az évzáró ünnepély a kollégium 
disztermében.

— A petrozsényi kórháznak nőorvosa 
is van. Dr. Stössel Margit, női- és gyer
mekgyógyász, aki a petrozsényi I. sz. kórház 
assistens orvosa, magán praxisát is megkezdte 
s naponként délután rendel.

— Az Újságíró Szervezet kongresz- 
szusa. Az Erdélyi és Bánsági Magyar Új
ságírók Szindikátusa junius 17-én múlt va
sárnap választmányi ülést tartott, amelyen az 
országos kongresszus előmunkálatait tárgyal
ták. Az ujságiró kongresszust Aradon fogják 
megtartani julius 7-én és 8-án nagy ünne
pélyesség keretében. A kongresszuson ven
dégül fogják látni az ország összes sajtóegye
sületeinek kiküldötteit s a két ujságirónapot 
hangversennyel, diszelőadással és népünne
péllyel fogják emlékezetessé tenni.

— Házasság. Fleseriu Sebastian dévai 
pénzügyi titkár f. hó 16-án tartotta esküvőjét 
Neumann Rózsika urleánnyal Déván.

— A villamosmü vezetőségének figyel
mébe! Az országút mentén lakók panasz
kodnak, hogy számos utcai lámpában nin
csen körte s igy egész utcarészletek marad
nak sötétségben. Ez utón is kérjük eme s 
ehez hasonló sérelmek orvoslását.

Eladó e jégszekrény, 2 drb. gabonás
láda, 1 vastengelyü kézikocsi. Cim 
a kiadóhivatalban.

50 holdas falusi gazdaság 
esetleg lakással, megállapodás szerint 
kezelésre átadatik. Értekezni lehet 
dr. Szöllősy János ügyvédi irodájá
ban Szászvároson.

Teljesen uj motoros kerék
pár sürgősen, tehát jutányosán el
adó. Kezelése nem igényel szakis
meretet. Megtekinthető Strada Ionéi 
Bratianu (volt Varga-utca) 23. szám 
alatt. 262 2-2

Eladok a kaszárnya közelében házat 
kerttel, üzlet- és korcsmahelyiséggel. 

Veszek vagy kibérelnék viz mellett 
házat, kerttel és lehetőleg istállóval. 
Dr. Popu Viktor, Orá§tie. 258 2-2

— Fényképkiállitás. A fényképészet az 
utóbbi évtizedben óriási haladást tud felmu
tatni. A technika és vegyészet vívmányai itt 
is nagy segítségére vannak az emberi kéz 
munkájának, amely kellő tudás, Ízlés mellett 
művészit tud produkálni. Hogy ez igy van, 
meggyőződhettünk az elmúlt héten, amikor 
a helybeli Heiter román királyi udvari fény
képész az általa készitett képekből egy há
rom napos kiállitást rendezett Zobel Károly 
helybeli divatkereskedésének kirakataiban. A 
különböző nagyságú élethü arcképek, lako
dalmi- és csoportképek, valamint a nagyítá
sok tökéletessége Heiter udvari fényképész 
szaktudásáról, finom Ízléséről tanúskodott. A 
kiállítás iránt nagy volt az érdeklődés s kö
zönségünk meggyőződhetett arról, hogy a 
modern fényképészet a kiállító fényképészben 
szintén egy tehetséges kultiválójára talált, aki 
kitűnő árnyalásu, preciz kidolgozású képei
nek nagyvárosias stilusban való kiállításával 
nemcsak a figyelmet terelte magára, hanem 
a közönség Ízlésének fejlesztéséhez is hoz
zájárult.

Vonatok érkezése Szászvárosra.
Tövis felől érkezik:

23 sz. gyorsvonat 2 óra 31 pkor
183 sz. személy vonat 2 „ 08 w
183 sz. 10 „ 31
185 sz. „ 17 „ 27
Orient express 10 „ 56

Arad felől érkezik:
24 sz. gyorsvonat 3 óra 32 pkor

182 sz. személyvonat 12 „ 09 M
184 sz. „ 18 , 31
186 sz. „ 3 , 54 n
Orient express 19 „ 43 n

— Kollégiumi juniális. A ref. Kén-kol
légium f. évi junius hó 24-én, vasárnap dél
után három órai kezdettel a szegény tanulók 
segélyezhetése céljából a kis-kollégiumi kert
ben műsorral és látványosságokkal egybekö
tött jótékonycélu juniálist tart, melyre a kö
zönséget ez utón is meghívja. Sokoldalú meg
felelő szórakozásról, hideg és meleg ételek
ről és italokról gondoskodva lesz. Tekintettel 
a jótékony célra szives felülfizetéseket, ado
mányokat köszönettel fogad a rendezőség. 
Az előjelekből, a rendezőség lázas munkájá
ból s a közönség fokozott érdeklődéséből 
következtetve, a Kún-kollegiumi juniális az 
idén is méltóan fog sorakozni az előző évek 
hasonló mulatságaihoz s alapos a kilátás, 
hogy erkölcsi és anyagi siker tekintetében 
minden előzőt túl fog szárnyalni.

— Elmaradt népgyiilés. A helybeli ro
mán vezetőség több tagja által aláirt felhivás 
szerint f. hó 26-án Szászvároson egy nép- 
gyülésnek kellett volna lefolynia, amely hi
vatva lett volna állást foglalni amellett hogy 
a helybeli ref. Kún-kollegium Szászvárosról 
áthelyeztessék. A „Transsylvania“ szállodának 
és a Bisztricsányi-féle épületeknek iskolák 
céljaira való kisajátilhatására miniszteri ren
delet jelent meg. Úgy látszik, jobb, megfe- í 
lelőbb épület megszerzéséhez az „áthelyezés“ 
kieszközlése alkalmas lett volna. Népitéletre 
való hivatkozással vélték jónak a kultusz-: 
minisztert óhajtásuk teljesítésére reábirni, de 
ezt a népgyűlést felsőbb helyről lefújták. A 
jog és törvények szerinti igazság — mint 
szeg a zsákból — előbb utóbb ki fog bújni, i 
A népválasztotta törvényhozó parlament, a mi-1 
niszterek intézik az ország sorsát s az ügyek 
igazgatását. Számos ország példája mutatja,: 
hogy nem jó a „népitéleteket“ provokálni s! 
arra szoktatni a lakosságot, hogy választott 
képviselői és miniszterei helyett ő Ítélkezzék. 
Addig is béke velünk.

— A temesvári mintavásár. A bánsági 
gyáriparosok szövetsége Temesváron szep
tember második felében mintavásárt rendez. 
Ezen a vásáron akarják a bánsági gyáripa
rosok termelésük fejlettségét bemutatni. A 
vásár vezetősége a kiállításra meghívta úgy 
az eudélyi, mint a regátbeli érdeklődőket is. 
Hivatalos körökben, mint azt már az utolsó 
bukaresti kongresszus alkalmával közölték, 
a vásár tervét nagy örömmel vették tudomá
sul és a vezetőséget biztosították a támoga
tásukról.

— Halálozás. Kiss Áron, nyugalmazott 
városi tisztviselő folyó hó 10-én 66 éves ko
rában Déván elhunyt. Temetése folyó hó 12-én 
volt nagy részvét mellett.

— Uj vegyi-gyár Erdélyben. Gyárak, 
ipari üzemek számára szükséges olcsó hajtó 
és világitó erő az erdélyi vizekben bőven kí
nálkozik, de ennek dacára sem alakulnak 
Erdélyben gyárak, ipari vállalatok olyan mér
tékben, amint azt a háború befejezése utáni 
ötödik esztendőben elvárni lehetne. Várme
gyénkben olyan ritkán hallunk ujabbi alapí
tásokról, pedig vizi erőkben bővelkedünk. 
Örömmel adunk hirt arról, hogy Brassóban 
„Aphrodan“ cimmel egy uj vegyi ipari gyár 
létesült, amely a köszvény és rheuma ellen 
legújabban feltalált „Aphrodan“ nevű hatá
sos gyógyszert állítja elő és hozza forgalomba. 
A bukaresti egészségügyi igazgatóság által 
1922. szept. 29-én 32255 sz. alatt engedélye
zett készitmény megyénkben is az összes 
gyógytárakban kapható. Az orvosok által el
ismert „Aphrodan“ gyógyító hatása számos 
embernek adta vissza egészségét, munkaké
pességét s igy a köszvényben, rheumában 
szenvedők érdekében felhívjuk reá a közön
ség figyelmét. Dr. Herfurth Ferenc speciálista 
orvos e bedörzsölő szerről nagy elismeréssel 
nyilatkozott. Városunkban két súlyos termé
szetű köszvényes bántalomban szenvedő em
bertársunknak adta vissza egészségét e szer. 
Az egyik özv. Máthé Lajosné (Romoszi-u. 
10), a másik Tat Majsze. Mindkettő megsza
badult szenvedésétől, amit a vegyigyár veze
tőségével köszönő iratban tudattak.

— A mozi mai műsora különösen érde
kesnek Ígérkezik. A világhírű orosz iró, Dos- 
tojevski egyik regényéből felépített „Megbü- 
völtek“ cimü film a komoly irodalmi tartal
mat kedvelő közönségnek igér nivós élveze
tet, mig „Rómeó és Júlia“ paródiájában a 
bájos Lőtte Neumann még a legmorozusabb 
embert is egészséges kacagásra ingerli.

| Dr. Seidner S. fogorvos 1
« - Szászváros, 5
c Városház-tér (Rob-féle üzlet felett.) x
| Rondol naponta d. o. 9-ÍZ, d. u. Z-5 áráig. |
£ 3Ű0 12-12 2

Első írógép- és varrógép-javító 
szakműhely Szászvároson Var^a-utca 26.MOSER LAJOS

mechanikus
jótállás mellett szakszerűen javít 
írógépeket és varrógépeket

Törött és Tiiányzó alkatrészek 
beállítása, román betüzés, évi 
karbantartás stb. pontosan és 
jutányos árban eszközöltetnek.
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— Kutyairtás Petrozsényben. A „Zsil- 
völgyi Hírlap“ írja: F. hó 13-án Deacu fő
kapitány által kiadott szigorú ebzárlat rende
letet sokan figyelmen kívül hagyták. A hely
beli sintérek csak ezen az egy napon 250 
kutyát fogtak el, amelyeket agyonlőttek. Ugyan 
akkor Duvlea Simeon rendőrőrmestert Deacu 

' rendőrkapitány napi parancsban tüntette ki, 
mivel egymaga 8 veszettkutyát lőtt agyon. 
Városunkban is ebzárlat van, de azért sok 
kutya sétál tereinken, utcáinkon. Jó volna, 
ha Szászvároson is rendeznének egy kutya
irtó napot, mely esetben indokolt volna az a 
nóta, hogy: kis kutya, nagy kutya nem ugat 
hiába.

— Éjfél után is lámpa ég a rendőr
ség épülete előtt. Városunk lakossága már 
bámulatra méltó *türelmességgel viseli a két
féle világitással járó kellemetlenségeket. Éj
félkor, ha elalszik a villany, sötétségbe bo
rul a város, a lakosságnak világosságra van 
szüksége. Előveszik tehát a petroleumos, ben
zines lámpát, gyertyát s világitanak. A hely
beli államrendőrség is igy tett, de azt, hogy 
az épülete elé egy szerény lámpával teremt
sen világosságot, elfelejtette. E lapban több
ször hangoztattuk szükségességét annak, hogy 
koromsötét éjjeleken a rendőrségi hivatal hol
létét egy lámpával jelezzék. A napokban meg
valósult ez a kívánság s ma már éjjel egy 
hivatalos petróleumlámpa jelzi helybelieknek, 
idegeneknek, hogy hol található a rendőrség. 
Vásáros napokon nagy szolgálatot tesz ez a 
lámpa, mert a város legforgalmasabb utcá
jában tölti be a tengerek világitó tornyának 
szerepét.

— Ipari szakiskola Déván. Déva város 
polgármestere Panaitescu szenátortól értesí
tést kapott, hogy az iparfelügyelő javaslatára 
a közoktatásügyi miniszter jóvá hagyta a Dé
ván felállítandó ipari szakiskola tervét. Az 
iskola a csángótelepi óvoda épületében lesz 
felállítva s erre a célra a kormány 729000 
leüt utalt ki. A munkálatok már julius 1-én 
megkezdődnek és körülbelül októberben fog
nak véget .érni. Az ipari szakiskolában az 
asztalos, lakatos és bádogos szakma nyer 
egyelőre elhelyezést, mert később természe
tesen ki fogják bővíteni. Déva város ipara 
föl fog lendülni ezáltal, ami nagyrészben Pa
naitescu szenátor érdeme lesz.

— Értesítés. Lapunk t. munkatársait és 
hirdetőit értesítjük, hogy lapunk kiadóhiva
talának intézkedései folytán • jövő vasárnapi 
számunk — tekintettel arra, hogy pénteken 
ünnep van — nem mint rendesen pénteken 
délben, hanem csütörtökön délben zárul. 
Tisztelettel: a szerkesztőség.

Ma vasárnap, junius hó 24-én 
délután 5 és este 9 órakor:

Megbűvölteh.
regénye filmen, rendezte 
Gál ‘

ez

Gyula. Star film.
Bajor Gizi 
Bakó László 
Abonyi Géza
Sugár Károly 
Medveczky Mária 
Latabár Árpád 

az orosz regénye

Dostojevski
Star film.

Katalin
Murin
Ordynoff
A tatár szolga
A kalmük leány
lljits Jaroslav 

Dostojevszkinek 
egyetlen misztikus, egyre fokozódó iz
galom, férfiak küzdelme egy nőért, hogy 

együtt pusztuljanak mindannyian.
Ezenkívül:

Rómeó és Júlia
vagy: a furfangos gyógyszerész.

Vígjáték, előjáték és 4 felvonásban.
Főszereplő LŐTTE NEUMANN.

Jövő heti szenzáció

FERRANTE
Nápoly hóhérja.

— Egészségügyi statisztika. A hunyad- 
megyei tiszti főorvosi hivatal értesítése sze
rint vármegyénkben 1923. május havában a 

I következő ragályos betegségek fordultak elő: 
Skarlát: Petrozsény 4, Szászváros 4, Kosz- 
tesd 1, Guradobra 1, Dobra 2, Lupény 1 
eset. Kanyaró: Lupény 6, Vulkán 3, Kristyor 

¡18, Sebeshely 3, Berény 1 eset. Szamárhu
rut: Vulkán 5, Sereka 6 eset. Lépfenefertő- 
zés Zajkányban 1 eset. Diftéria Petrila 1 eset. 
Petrozsényben és Szászvároson 1 — 1 skar
láteset halálos kimenetelű volt. A statisztika 
szerint vármegyénk egészségügyi állapota ki
elégítőnek mondható.

— Déván már felállították a vámso
rompókat. Az uj vátnszedési rendszer és 
vámtarifa életbeléptetésével kapcsolatosan Dé
ván három főforgalmi ponton felállították a 
vámsorompókat. Az egyik a megyei kórház 
mellett a Str. Principele Carol bejáratánál, a 
másik a Calea Horea (Aradi-ut) bejáratánál 
s a harmadik a harói utón van felállítva. A 
sorompók mellett a vámszedők részére kis 
vámház lett építve, mivel a vámszedök éjjel- 

’ nappal permanenciában vannak.

— A sétatérről. Kevés város dicseked
hetik olyan szép sétakerttel mint Szászváros, 
de azért szomorúan tapasztaljuk, hogy na
gyon kevesen veszik igénybe a kitűnő leve
gőjű fenyőerdős sétakertet. Este nincs vi
lágítva, mert a huzalokat eddig ismeretlen 
tettesek levágták s genitivusba helyezték. A 
„légyott“-ok jeleneteit eltakaró sötétség so
kakat távol tart a sétakerttől. Ez irányban 
is tenni kellene valamit. Egy iható vizű kút
nak az építése szintén kívánatos. Adja bérbe 
a város hosszabb időre a sétakertet s engedje 
meg, hogy a bérlő belépődíjakat szedjen, el
árusító fabódékat épitsen, zenedélutánokat 
rendezzen, zuhanyfürdőt, gyermekjátszóteret, 
stb.-it létesitsen, akkor a sétakert iránt is na
gyobb lesz az érdeklődés.

— Statáriumot a kutyákra! Ahol ol
vassák, mindenütt megdöbbenést keltett a 
.Keleti Ujság“-ban megjelent tudósitás, mely 
dr. Lupánnak, a kolozsvári Pasteur-intézet 
asszisztensének információi alapján közli, 
hogy Erdélyben győgyithatatlan veszettség
járvány pusztit, amellyel szemben a Pasteur- 
oltás is tehetetlen. A veszettség ugyanis hama
rabb tör ki a megmart emberen, mint ami
lyen gyorsan a szérum hat. Így aztán a fer
tőzés legtöbb esetben halálos. A hatóságok 
fokozottabb munkára buzdítják a sintért, de 
a kóbor kutyák kétségbeejtően nagy számá
hoz képest az egyedül dolgozó sintér mun
kája úgyszólván semmit sem jelent. A város 
közönségének testi épsége, sőt most már 
életbiztonsága érdekében egészen radikális 
eszközökhöz kell nyúlni, olyan eszközökhöz, 
aminőt a veszedelem komolysága megkíván. 
Most már nem igen lehet a kutyákat kimélni 
és sajnálni, viszont az emberi életet kockára 
tenni. Szászvároson — hál’ Istennek — még 
eddig nincsen baj, de óvatosságból jó volt 
elrendelni az ebzárlatot s a különösen éjjel 
kóborló kutyák kiirtását is jó volna szorgal
mazni, mert rendszerint ezek hurcolják be a 
bajt.

• *.
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Veszek
legmagasabb napi árban
• ócska vasat, 

fémet, 
rezet,

(használt ócska fürdőkádakat) 
bármilyen mennyiségben. — 
Házból elszállítom, meghí
vásra vidékre is kimegyek.

Schlein. Sámuel,
Szászváros, Yarga-u. 3. (Kispiactér.)
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a v’v'vív'viviv’v'v'vlvv'v'vAlvinczy Elza 
fogász, a huharesti höz- 
EgÉszsÉgögyi minisztéri
um hözegÉszsÉgügyi bb- 
zÉrigazgatósága előtt si- 
herEsen levizsgázván, f. 
Évi Julius Elsejével újra 
felveszi működését Szász
városon, a Str. Barifiu 
(Sörház-utca) ÍZ. sz. a.

fogászati műtermében.
264 1—2

Lorenz István Utóda

EBECKNER MIHÁLY
szappan és gyertya-gyára Szászváros.

Alapittatott 1880. Sürgönyeim: Szappangyár. Telefonszám 18.

Ajánl kereskedők részére: I-a takarék szinszappant, min
denféle toilette-szappant, Diva és Péri stearin-gyertyát, mosó
port, kristály- és maró-szódát.

Gyógyszertárak részére: Káli-, gyógy-, pipere- és állat
mosó szappanokat.

Borbélyok részére: Kiváló minőségű T e n e 11 a borotváló 
szappant.

Nagyban és kicsinyben!
Olcsó árak! Pontos kiszolgálás!

254 1-15
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4 Szászváros és Vidéke 1923 junius 24.
1 1

Eladó kert. A Kishegyen fekvő Egy jó házból való fiú tanon- Eladó egy uj fféueres fedeles
Corvin-féle kert (a Lészay-féle kert: cul felvétetik. — Burán JánosI 
mellett) eladó. Bővebbet Corvin' 
Arthur CFR. főpénztárosnál, Kolozs
vár," Strada generál Grigorescu 22. 
szám alatt. 256 2-3

Könnyű b nehíz motorbenzin,
gépolajok, nagyban és kicsiny
ben kaphatók Rápolthy Bélá
nál Szászváros, Főtér. (Ugyanott 
egy cséplő-szekrény is eladó.)

251 3—3

■ •

Nagyban és kicsinyben
valódi 

havasi málnaszörp 
kapható 

Eisenburger Gyulánál 
Szászváros, Főpiac 20.

235 2-3

Üzletnyitás!
Tisztelettel értesítjük a n. é. kö
zönséget, hogy a helybeli piacon 
(Ország-ut, volt Reck-féle üzlet) 
Hirsoh és Róth törvényszéki- 
leg bejegyzett cég alatt 

férfi és női divatáru kereskedést
nyitottunk. — Raktáron kapható: 
Mintás és sima grenadinok, liberti, 
sitfonok, zefirek, férfi és női kel
mék, divatcikkek, szabó kellékek, 
kartonok, delainek stb. stb. Nagy 
választék női és férfi harisnyákban. 
A n. é. közönség szives pártfogá
sát kérve, maradtunk tisztelettel 

HIRSCH ás RÓTH
férfi és női divatkereskedők, Szászváros, 
Ország-ut, (Rech-féle flzietfiefyiség.) 
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SZÖLLÖ vendéglő
Szászváros, Sörház-utca.

i
i
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I
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Tisztelettel értesítem a n. é. 
közönséget, hogy újonnan be
rendezett vendéglőmben 

feqbbIí, ebéd, vacsora abonálható. ízletes 
hőnyim, Mintó asztali- ás fajbopoh, napon
ként frissen csapolt világos- Is barna sör.

Záróra éjjeli 1 óra. Billiárd 
asztal! Minden este Petrika 
zenekara játszik! Tisztelettel:

a „SZÖLLÖ“ vendéglő tulajdonosa, |
Szászváros, Sörház-utca (a | 

183 járásbíróság mellett). 16-16 |

*< 771 j 1 l 1 ] 1 ypn

Margel Vilmos,
órás, ékszerész és látszerész
Szászváros, Vásár-utca.

0
nfAjAjA, a,a;a;a;a;a,1a; a. a; a; a

cul felvétetik. — Bugán János! 
kereskedő, Szászváros, Ország-ut.

245 4—4
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Benzin és olaj állomás! TelEfon se. 33.

Triff és Nasta
^Szászváros, Ország-ut 55.

Minden vonathoz autóbuszjárat sze
mélyenként 10 leu.

Autóbusz vidékre, Algyógy-fíirdőre is 
bérelhető.

Kapható: benzin, olaj, carbid.

Gépjavító és Yulkánizáló állomás!
224 Szászváros, Országul SS. sz. 9—12

¡
Újdonság! A technika diadala! I
Benzin világítási | 

fi híres oppurgeri lámpa-gyár ajánlja I 
$ uj modBllü, csinos is Ízléses kiállítású | 

¡benzin lámpáit.! 
f Erősség 300 gyertyafénytől felfelé. t 
- A 300-aS 1 liter benzint 15 órán | 

fogyaszt el! — Nagy nlegfakarifás! £ 

I Szászvároson a „Korzó“, „Korona“ | 
I „Transsilvanra“ és „Centrál“ kávé- | 
I házakban bevezetve megtekinthető. | 
$ Nagy termek, udvarok, kerthelyi

ségek, gazdaságok s magánlakások 
a világítására alkalmas lámpák! —
| Könnyű kEZElésI Biztos égés!

Románia egész területére főraktár:1I
I
f Sibiu, (NagyszEbEn) ElisabEth-utca Z. szám.
$ Árjegyzékek megtekinthetők e lap szerkesztő
ig 228 ségében. 8-12

Schell Hugó cégnél |
............................. ‘ » I .!Z|

Olcsó szabott árak!

Raktáron tartok saját készitményü 

legfinomabb szövet-, mosó- és liisz- 
ter ruhákat, ragián és porköpenye
ket, berlini gummi-kabátokat stb. stb.

0
Szolid kiszolgálás!

Elegánsan kizárólag

Löwy Sándor oersenyáriiltózánali
kész férfiruha osztályából lehet öltözködni.

Mielőtt ruhaszükségletét fedezné, tekintse meg óriási 
választékú raktáram, ahol a legegyszerűbbtől a legké

nyesebb Ízlésig talál választékot.

Kiváló tisztelettel:

Lowy Sándor Verscnyárukáza Petrozsíny

Nyomatott a Szászvárosi Könyvnyomda Részvénytársaság gyorssajtóján 1923.

hintó, továbbá egy Sandlaufer.
Úgy szintén kocsifuvarok (vidékre és 
helyben) megrendelhetők Freilich 
Ignácnál, Szászváros. (Az eladó ko
csik megtekinthetők Porubszky István 
szatlernél, Ország-ut.) 252 3-3

" Nyersbőr-üzlet 1*^*1
Veszek 1 marha, borjú, bá- | 
rány, gidó stb. bőröket úgy T 
nyers, mint szárított állapot- | 
bán bármely mennyiségben a f 
legmagasabb napi árban. | 

n Ábrahám Manó!
kereskedő (nyersbőr-osztálya) < L Szászváros, Főtér 13. sz. 22110-12 b

pártoljuk a helyi ipart!
Török Bálintné (Szászváros, Országút) f 
női-kalap szalonjában szolid árak 

| mellett a legújabb divatu kalapok kap- 
* hatók. Átalakítások gyorsan és pontosan 
$ 201 eszközöltetnek I 13-13

ZXZXZXZX/X/XZXZXZXZXZXZXZ
i Graffius Adolf gép- és műlakatos £ 
B Elvállal e szakmába vágó mindenféle ! 
É munkákat. Motor- és cséplőgép javitás. •; 
G Wertheim szekrények javítása, nyitása, 
** Szászváros, Ország-ut 34. szám. ;
% 215 13-13
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| Kocsifényexést és kirpitos (szatier) j 
.................................... 5 

i 
1

munkákat, továbbá díványok, 
redőnyök stb. javítását jutá
nyos árban vállalom. Ter
vekkel, árszabással szolgálok.

1 PORUBSZKY ISTVÁN, szatier,


