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polițism, fitosam, szÉmuii és sllzsusitoi hew.
Előfizetési Arak:

Égisz évre — — — 60 Lei. I Negyed évre — — — 15 Lei.
Hél évre — — — — 30 , | Egyes szám ára — — 1-50 , 

Ny 11 ttér soronként ö Lel.

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

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.

Glasul Minorităților.*
Az uj helyzet uj módszereket teremt. En

nek az uj módszernek legszerencsésebb meg
nyilvánulását kell köszöntsük abban a for
májában, amely az erdélyi magyar nemzeti 
kisebbségnek a hangját román nyelven szól
altatja meg.

„Glasul Minorităților", „a kisebbségek 
szava" cimén dr. Jakabffy Elemér és Sulyok 
István dr. a magyarságnak legkiválóbb, je
les képzettségű markáns egyéniségei román 
nyelvű magyar lapot inditottak meg Lúgo
son, melynek célja és tiszta törekvése a ro
mán közvélemény figyelmét a magyar kis- 
sebbség igaz szándékára, felfogásaira, bajaira 
és sérelmeire felhívni.

Ennek a vállalkozásnak, — melynek Er
dély legjelesebb tollú magyarjai állanak szol
gálatában — óriási horderőt kell tulajdonít
sunk ; ennek a vállalkozásnak kezdeménye
zését arany betűkkel kell beírni az erdélyi 
magyar nemzeti kisebbség érvényesüléséért 
folytatott küzdelmének azon fázisába, mely
ben a magyar kisebbségnek egy újabb és 
biztató reménye van: a megértésből, önként 
fakadó boldogság felé. Ez a vállalkozás hi
vatott arra, hogy az államhatalom, a román 
közvélemény, de általában, kik hazafiui kö
telességet látnak a kisebbségi kérdés gyors 
elintézésében; azok az erdélyi magyarság 
hamisitatlan, őszinte, tárgyilagos, bátor és 
arra hivatott szócsövén keresztül szívják ma
gukba ennek a kisebbségnek valóját. Ezen 
keresztül tiszta képét formálhassák a kisebb
ségi felfogásunknak. Ennek nyomán alakul
hasson ki a román közvélemény szeme előtt, 
a hagyományaihoz ragaszkodó, nemzeti jel
legének megóvásáért kitartóan küzdő, a tör
vénynek és igazságnak erejében bizó magyar 
kisebbség, jobb sorsra érdemes jövője meg
alapozásának szükségszerűsége.

Az erdélyi magyarságnak uj és időszerű vál
lalkozását szeretettel, megértéssel kell fogad
ja a román közvélemény. Ez a kisérlet, mely 
a magyarságot a román közélettől történt 
eddigi elzárkozottságából szándékszik men
teni — a román közvélemény fogadtatásának 
rokonszenves megnyilatkozásában, összekötő 
kapoccsá kell izmosuljon az egymásrautaltság 
kibékülő hangulatában.

A románnyelvü magyar újság első számá
ban dr. Sulyok István, a lap egyik szerkesz
tője, „A mi utunk" cimü vezércikkében a 
lap célját fejtegeti. A következő cikkben Gyár
fás Elemér dr. „A stabilitás hiánya" cimen, 
azokra a hibákra, visszásságokra mutat rá, 
melyek a jelenlegi Románia szociális, kultu
rális és gazdasági életében a stabilitás hiá
nyát okozzák. A lap közli a marosvásárhelyi 
nagygyűlés lefolyását. Azután tárca keretében 
Rosting Helmer dr., a nemzetek ligája nem
zetiségi előadójának jelentését közli, a nem-

♦ A közleményt a „Csiki Lapok“-ból vettük át« 
Kommentárt nem fűztünk hozzá, mert feleslegesnek 
tartottuk ismétlésbe bocsátkozni. A szerkesztőség. 

zeti kisebbségeknek a liga által eszközölt 
védelméről. Berkes Salamon dr. „A zsidók
nak a nyelvhez való joga" cimen ir. A bé
keszerződés pontjaira hivatkozva megállapítja, 
hogy a zsidók faj és vallás tekintetében kis- 
sebbségi egységet képeznek, de a nyelv te
kintetében minden zsidó ahoz a nyelvi kis- 
sebbséghez tartozik, amelynek nyelvét anya
nyelvének vallja. Jakabffy Elemér dr. „Tör
ténelem és politika" cimen történelmi ada
tokkal szól a magyarság és románság egy
másrautaltsága mellett. Végül pedig dr. Pál 
Gábor az agrárreform sérelmeivel foglalko
zik, nevezetesen pedig azon sérelmeket tárja 
fel, melyek ezzel a reformmal kapcsolatosan 
éppen a székely vagyonközösségeket érték.

A hetenként megjelenő románnyelvü ma
gyar újságot szívesen üdvözöljük, mint az 
erdélyi magyarság törekvéseinek legújszerűbb 
segítő támaszát. Isten segítségével, legna
gyobb bizalmunkkal induljon, erősödjék és 
fejlődjék naggyá igaz cél szolgálatában.

— Proporcionális Illetékek fizetése a 
mezőgazdasági termékek eladása után. 
A hivatalos láp 45 száma közli a 2557. sz. 
miniszteri rendeletet, mely szerint az összes 
mezőgazdasági termékek, mint búza, zab, 
árpa, tengeri, rozs, bab, lencse, len, kender, 
repce, burgonya, hagyma, cukorrépa, vala
mint mindennemű magvak eladása után egy 
százalékos proporcionális illeték fizetendő. A 
rendelet csak a 200 leüt meghaladó összegre 
vonatkozik, tekintet nélkül arra, hogy az ügy
let Írásbeli szerződések, vagy anélkül köttetett 
meg. Az egyszázalékos proporcionális illeté
ket az eladó fizeti minden esetben. Szállítá
soknál felmutatandó minden esetben az egy
százalékos proporcionális illeték befizetését 
igazoló irat.

— Kelnek község vásárai. A szeben- 
megyei Cálnic községben évenként kétszer 
van országos vásár és pedig juliüs 3-án ál
lat, julius 4-én kirakodó, december 2-án ál
lat, december 3-án kirakodó. Hetivásár (állat 
és kirakodó) minden hét keddjén tartatik.

A VárosoK által szedhető 
nj adóK, IlktílM.
Monopolizálhatok a tomothozási vállalatok.

A „Keleti Újság" irja: A Monitorul Ofi- 
cial junius 6-án megjelent 66. száma Florescu 
igazságügyminiszter aláírásával uj törvényt 
közöl, amelyet a kamara junius 4-én, a sze
nátus pedig junius 6-án tartott ülésén sza
vazott meg. Az uj törvény a városok, köz
ségi illeték és adók beszedésére vonatkozó 
jogát szabályozza és azokat a módozatokat 
tünteti fel, amelyek mellett a városok köz
igazgatási hatóságai felhatalmazást nyernek, 
hogy belügyminiszteri jóváhagyással uj adó
nemeket és illetékeket róhassanak ki. Az ily 
cimen befolyó összegeket a városok, a pia
cok, közkertek, utak és utcák, valamint a 

vízvezetéki müvek fenntartására, a köztiszta
ság céljaira és közvágóhidak karbantartására 
fordíthatják.

A törvény jogot ad a városi elöljáróságnak, 
hogy a temetkezési vállalatokat monopolizálja 
és intézkedést tartalmaz arravonatkozólag is, 
hogy ha a városi hatóság és a magánkézben 
levő temetkezési vállalat a kártalanítás ösz- 
szegére nem tudna megegyezni, a biróság 
állapítja meg a kisajátítás és a kártalanítás 
összegét.

Az uj törvény értelmében a közvágóhíd 
használatáért, illetve az állatok levágásáért 
darabonként 1—25 leu közégi adó, illetve 
illeték fizetendő.

A szállodák bevételük összegének minden 
100 leue után naponta 5—30 leu adót kö
telesek fizetni.

A bútorozott szobák havi községi adója 
5—20 leu.

Sörcsarnokok bodegák, vendéglők, kávé
házak, kerthelyiségek, cukrászatok, tejcsar
nokok, kávémérések és italmérések bevételük 
minden 100 leue után 8—30 leu községi 
adót fizetnek.

Bankok, pénzintézetek, mellfüző szalonok, 
likőr, cmci 4c sörgyárak, mükereskedések, 
porcelánkereskedések, divatáruházak, szőrme
üzletek, parfümkereskedések, drogériák, pú
der és szappanárusig kereskedések, női fod
rászüzletek, manikürszalonok, bonbon- és 
csokoládégyárak jövedelmük minden 100 leue 
után 1—30 leu községi adóval róhatók meg.

Gyarmatárukereskedések, papirüzletek, me
netjegyirodák, ingatlan forgalmi ügynökségek, 
irógépkereskedések, mezőgazdasági, kertészeti 
és szőlészeti gépeket árusitó üzletek községi 
adója minden 100 leu után évi 20 leu. 
Ugyanennyit fizetnek a malmok, olajgyárak, 
biztositási részvénytársaságok, a cementgyá
rak, kötő- szövőüzemek, hentesárugyárak és 
konzervgyárak.

A mozgóárusok évente 12—500 leu köz
ségi adóval róhatók meg.

A cégtáblákért, — ha román szövegű — 
évi 5—500 leu a községi adó, ha idegen 
nyelvű, az adó évi 8000 leuig felemelhető.

Az egylovas bérkocsik naponta 10, a két- 
lovasok napi 15 leu községi adót kötelesek 
fizetni. A teherautó után 20—30 leu adó fize
tendő. A kerékpár, motorbicikli és luxusautó 
községi adója évi' 100—12.000 leu.

Joga van a városoknak a vonaton érkező 
utasokat is megadóztatni. Az I-ső osztályon 
utazó utasok 8, a többi osztályon érkező utas 
5 leu községi adót fizet.

A házőrző kutya évi adója 30 leu, a luxus
állaté 500 leu.

Az uj törvény tűzoltó-adót is megállapít. 
Minden háztulajdonos a ház értékének min
den ezer leue után 3 leuel adózik.

Külön községi adó sújtja a kereskedőket, 
akik minden az üzletbe bevitt és eladott áru 
10 leue után 50 báni községi adót fognak 
fizetni.

A biztositási kötvények, illetve összegek 
minden 100 leue után 1 leu a községi adó.
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Megadóztatja az uj törvény a szolgatartást 
is. Egy szolga községi adómentes, minden 
további szolgalegény után 40 leu községi adó 
fizetendő.

Az újonnan építendő házak után négyszög
méterenként 50 bánitól 4 leuig terjed a köz
ségi pótadó összege, mig reparálás esetén az 
adó összege 25—5000 leu lehet.

Az uj törvény, amelynek 49 szakasza van, 
a folyó évi április hó elsejétől visszaható ha
tállyal lépett életbe.

A szülők figyelmébe.
A mai drágaság kényszerítő hatása alatt 

mindenki kettőzött erővel igyekszik a kereseti 
forrásokat felkutatni s munkája révén nagyobb 
jövedelemre tenni szert. Sajnos nálunk e té
ren is még sok kivánnivaló van. Az iskolák 
kapui becsukódtak, a tanuló ifjúság vidáman 
vakációzik. A boros iskolapadok után jól esik 
a napfényes mezők, árnyas erdők illatos le
vegője, a patak hüs vize. Úgy is kell. A 
gyermeksereg a szabad természet ölén pi
henje ki magát, ott üdüljön fel, erősödjék, 
izmosodjék meg. Ámde sok szülő nem is 
sejti, hogy a 9—14 év közötti gyermek anél
kül, hogy nélkülözné a természetben való tar
tózkodás előnyeit, mennyi pénzt szerezhet 
azzal, hogy a gyógyászatban annyira szük
séges és értékes növényeket, virágokat, ro
varokat gyűjt. A bodza virágja, gyümölcse, 
a hársfavirág, az egérfarku fü, a láncvirág 
gyökere, a kőrisbogár, stb. stb. gyűjtése szép 
keresetet nyújt s e munkához a 9—14 éves 
gyermek ereje bőségesen elég. A gyógyszer
tárak is szivesen beváltják az előzetes meg
beszélés alapján gyűjtött cikkeket, sőt Ko
lozsvárt „Herba“ név alatt ilyen célból egy 
vállalat is alakult. Egy ügyes fiúcska a nyári 
.uhdvio aiati ¡diáivá s amellett kellemesen 
üdülve megszerezhet 300—500 leüt. A hely
beli Graffius-féle gyógyszertárban bővebb fel- 
világitással szolgálnak e tekintetben. A kő
risbogár gyűjtése különösen előnyös, mert 
— amint értesültünk — kilónként 60—90 
leüt is fizetnek érte.

A szülők okosan cselekszenek, ha gyerme
keik nyaralását *meg nem zavarva, az egész
ségre nem káros munkára fogják. A gyógy
növények gyűjtése is egy ilyen munka, amely 
nemcsak keresetet biztosit, hanem egészséges 
is s emellett fejleszti a gyermekben a termé
szet és a természettudományok iránti szere- 
tetet, érdeklődést.

A mi vidékünk flórája bővelkedik az értéke- 
sebbnél-értékesebb gyógynövényekben, ame
lyekhez ügyes gyermekkezek minden nagyobb 
megerőltetés nélkül hozzájuthatnak. A selyem
hernyó tenyésztésével is szivesen foglalkoznak 
a vakációzó kis diákok.

San-Toy.

NAPI HÍREK.
— Személyi hir. Magasrangu vendége 

volt f. hó 3-án Déva városának: dr. Balanu 
Niculae nagyszebeni gör. kel. metropolita a 
brádi gymnázium vizsgáira való átutaztában 
kiszállt Déván, ahol ünnepélyes fogadtatás
ban részesült. A főispán, a katonaság feje, 
az egyes egyházak, hivatalok -fejei, vezetői, 
főnökei s más előkelőségek jelentek meg fo
gadtatására a vasúti állomásnál. Lovas ban
dérium élén hosszú kocsisor és a kivonult 
diszszázad kisérte be a főispán jobbján ülő 
metropolitát. A fellobogózott utcákat nagy 
közönség lepte el, amely lelkes éljenezések- 
kel üdvözölte a főpásztort, aki a megyehá
zában szállott meg, ahol tiszteletére bankett

volt, amely az ilyenkor szokásos ünnepélyes
séggel folyt le. A metropolita kíséretét dr. j 

Slroja, dr. Proca és Voileanu consisteriumi
ülnökök képezték.

— Kinevezés és áthelyezés. A munka
ügyi miniszter Igna Romolus dévai munkás
biztosító pénztári irodafőnököt Petrozsényba 
helyezte át s az ottani kirendeltség vezetőjévé 
nevezte ki.

— Halálozás. Strausz Andor Hunyadvár- 
rnegye volt tb. másodfőjegyzője életének 38-ik, 
boldog házasságának 3-ik évében hosszas 
szenvedés után m. hó 24 én Debrecenben 
elhunyt. Az elhunyt Déva város régi társa
dalmának egyik rokonszenves tagja volt s 
igy halálának hire ott is nagy részvétet keltett.

— Javítják a megyeházat. Hunyadvár- 
megye székházát alapos tatarozás alá veszik, 
amennyiben circa 250000 leu értékű javítást 
fognak rajta eszközölni. A munkálatokra a 
versenyárverés f. hó 16-án d. e. 10 órakor 
Déván az alispáni hivatalban tartatik meg. 
Az egyes munkálatokra pályázók részletes 
információkat ugyanott nyerhetnek. A vállalt 
munkálatokat f. év október 1-ére kell bevé
gezni.

— A cseh-román nemzetközi mérkő
zésről hoz legújabb számában izgalmasan 
érdekes felvételeket a Vasárnapi Újság. A 
kisebbségi sajtókongresszus alkalmából kü
lönben egy sereg szebbnél-szebb aradi fény
képeket közöl ez a szám, amelyet ezenkívül 
a gyermekszépségverseny bájos felvételei 
tesznek vonzóvá. A szövegrészben az orszá
gos hirü budapesti iró és esztéta, Benedek 
Marcell, finom kis novelláján kívül Tamási 
Árontól novellát, egy rendkivüli szellemes 
francia tréfát, Szabó Jenőtől, Finta Zoltántól 
és Szombati-Szabó Istvántól szép verseket 
talál ebben a számDan az olvasó. A Vasár
napi Újságnak ez a legújabb száma újabb 
beszédes bizonysága a kitűnő képes családi 
lap rohamos fejlődésének.

— Kolozsvári színészek müvész-estélye 
Szászvároson. F. hó 10-én kedden este 9 
órai kezdettel a „Central“ színházi termében 
nagyon élvezetesnek Ígérkező müvész-estély 
lesz, amelyet kolozsvári színészek rendeznek. 
Fellépnek: T. Beleznay Margit, a kolozsvári 
m. színház v. primadonnája, Sárközy Blanka, 
a kolozsvári szinház vendég művésznője, Bá
lint Béla, a budapesti vigopera v. művésze, 
Ürvössy Géza, a kolozsvári szinház bonvi- 
vántja, Bányász István, a kolozsvári 'szinház 
tagja, Salgó Andor színművész. Színre ke
rülnek : Utolsó szerda, dramolett, Tóbiás, 
operette újdonság, Pünkösdi rózsa, dialóg, 
5-től 7-ig, dráma, Bodri, bohózat, Csábitó, 
komédia, Árnyékok, újdonság. Dalok, táncok, 
kupiék, duettek. A szereplő művészek nevei 
már előre is garantálja a sikert. Amidőn ol
vasó közönségünk figyelmét felhivjuk e mű
vészi ensemblera, biztosítjuk, hogy egy min
den tekintetben művészi színvonalú előadás
ban lesz része. Bővebbet a falragaszokon.

Vonatok érkezése Szászvárosra.
Tövis felől érkezik:

23 sz. gyorsvonat 2 óra 34 pkor
183 sz. személyvonat 2 „ 08 0

183 sz. „ 10 „ 31 0

185 sz. 17 „ 27 •
Orient express ¡0 „ 56

Arad felöl érkezik:
24 sz. gyorsvonat 3 óra 32 pljpr

182 sz. személyvonat 12 „ 09 0
184 sz. „ 18 . 31 0

186 sz. „ 3 „ 54 •
Orient express 19 „ 43 0

— Hangverseny. A Dévai Zeneegyesület 
m. hó 30-ra tervezett hangversenyét, közben 
felmerült technikai akadályok miatt, kénytelen 
volt elhalasztani s azt julius 9-én, hétfői napon 
fogja a városi színházban megtartani. A hely
árak megmaradnak a régieknek és a zsölyék 
ezúttal is számozatlanok lesznek. Előjegyzé
seket eszközölni lehet vagy Schneider József 
tanárnál, vagy a Hirsch-féle papirkereske- 
désben.

— Esperantó kongresszus Temesvárt. 
F. hó 27—30-án Temesvárt esperantó kon
gresszus lesz Károly trónörökös védnöksége 
alatt. A kongresszus protektorai Banu és An- 
gelescu miniszterek, tiszteletbeli elnöke pe
dig Gávanescul generális, a bánáti divizió 
parancsnoka. A kongresszus iránt nagy ér
deklődés mutatkozik s külföldről is számos 
esperantó egyesület jelentette be részvételét. 
A romániai esperantistáknak ez a harmadik 
országos kongresszusa. Az esperantó nyelv a 
nemzetközi érintkezésben hova-tovább tért 
hódit s ma már a kereskedelem, az aviatika 
és turisztika nélkülözhetetlen nyelve. A mü
veit nagy nemzetek ipari és kereskedelmi is
koláiban kötelező tantárgy már az esperantó 
s nincs messze az idő, amikor szégyen lesz 
nem tudni esperantóul. Tokióban 40 millió 
jen alaptőkével „Japán Esperantó Kereske
delmi Társulat“ alakult, amely a világkeres
kedelemben élénk részt vesz s levelezéseit 
esperantó nyelven bonyolitja le. A temesvári 
országos kongresszuson azok is részt vehet
nek, akik még nem tudnak esperantóul, de 
hívei annak. Az oda utazók 75%-os vasúti 
kedvezményben részesülnek s igazolványt a 
„Ill-a Rumania Esperanto Kongresso“ Timi
soara IV. Bulv. Carol 13. alatti irodából sze
rezhetik be, ahol az elszállásolásról és a 3 
napos kongresszus programmjáról is kimerítő 
tájékoztatást nyújtanak.

— öngyilkosság. Haber József boicai 
származású p. ü. főszemlész, aki régebben 
Déván, újabban Bukovinában teljesített szol
gálatot, szolgálati fegyverével szivén lőtte 
magát. Nyomban meghalt. Tettének oka — 
állítólag — szerelmi csalódás.

— Állatki Állítás Désen. Szolnok-Dobo- 
kamegye állattenyésztési bizottsága augusz
tus 13-án Désen nagyszabású állatkiállitást 
rendez. A kiállítás iránt érdeklődők fordul
janak Nicolescu Petre járási állatorvoshoz.

— Házasság. Mihailescu Petru, a hely
beli 92-ik gy. ezred közkedvelt századosa, 
f. hó 8-án tartja esküvőjét Marinescu Mari- 
ora urleánnyal Bukarestben. Az ifjú pár nász
nagya Angelescu Constantin miniszter lesz.

— A cimfestők alkonya. A megszava
zott uj városi adótörvények még életbe sem 
léptek s már is védekeznek ellene. Az uj tör
vény a cimtáblákat is megadóztatja. 5—800 
leu adó dukál évente a „firmá“-ért. Sokan 
kezdik levenni az üzletük felett diszlő cim- 
táblát s igy maholnap a cimfestési ipar is a 
múlté lesz.

— A rendőrség figyelmébe I Az ebzár
lat dacára sok kutya csatangol utcáinkkon. 
Nem csoda, hiszen ők nem tudják, hogy ez 
szigorúan tilos s azt sem tudják, hogy „testvé
reiket“ sok helyen tömegesen végzik ki, azért 
mert az általuk terjesztett veszettség az em
berek között is járványszerüen pusztit. Gaz
dáik azonban tudnak olvasni s a dobszót is 
megértik s igy nam ártana velük szemben a 
legszigorúbban eljárni. Itt emlitjük meg, hogy 
sok udvarban hiányzik a vízzel telt kád, hordó, 
veder és létra, amelyekkel a keletkezhető tü
zet csirájában lettet elfojtani. A járdák mel
letti árkokba — a fennálló rendeletek értei
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mében — rothadó anyagokat, szennyvizet 
nem szabad hányni, de azért nálunk bevett 
szokás, hogy a moslékos csebrek tartalma 
ezen árkokban bűzlik. Még most is láthatni 
járdákon bicikliző urakat, akik veszélyeztetik 
a járó-kelők testi épségét, sőt annyira meré
szek, hogy „hangos“ csengő szóval figyel
meztetik a gyalogjárókat, hogy térjenek le a 
járdáról s csináljanak helyet nekik a sporto
lásra. Egynéhány száz leunyi büntetéssel min
denütt rendet lehetne teremteni.

— Helyreigazítások. A ref. Kún-kolle- 
gium juniálisáról múlt számunkban közölt 
referádából tévedésből a következő sorok ma
radtak ki: Ugyancsak kellemesen lepte meg 
a közönséget az az énekszám, amelyet Hun- 
falvy Albertné úrnő adott elő Vas Lili k. a. 
magas technikáról tanúskodó zongorakisérete 
mellett. Kellemes, tiszta csengésű hangja úgy 
a magasabb, mint a mélyebb regiszterekben 
hűen juttatta kifejezésre az előadott szerze
mény szépségeit. Viharos taps volt jutalma. 
A süteményes sátorban buzgólkodó urleányok 
névsorából szintén tévedésből maradt ki a 
Steigerwald Juliska urleány neve, amit szintén 
e helyen pótolunk.

— Az EMKE közgyűlése és újjászer
vezése. A „Keleti Újság“ Írja: Az EMKE f. 
év julius 15-én d. e. 11 órakor a ref. teo
lógia nagytermében tartja tervszerint a köz
gyűlését. Ezen a nevezetes közgyűlésen fog 
napirendre kerülni az alapszabályok végleges 
megállapításának ügye, a belügyminiszter leg
újabb leirata szerint. Most választatik meg 
az egyesület uj elnöke, miután Béldi Ákos 

gróf optált, illetve repatriált. Egyebekben je
lentések az egyesület életéről, vagyoni álla
potáról, a számvizsgáló bizottság eljárásáról 
foglalják el a közgyűlés tárgysorozatát. Azu
tán a megüresedett állásokra való választá
sok történnek meg. Az egyesület elnöksége 
midőn ünnepélyesen meghivja e közgyűlésre 
az alapitó és rendes tagokat, kéri egyszers
mind a minél számosabb megjelenést, mert 
az egyesület ujjáalapitásáról van szó. A köz
gyűlés előkészitésére a Direktórium és a Vá
lasztmány előző nap d. e. 11 és d. u. 4 óra
kor szándékozik ülést tartani.

— Nem szabad kutyákat vinni a me
zőre. A földmivelésügyi miniszter szigorú 
rendeletét adott ki, melyben felhivja a ható
ságokat, hogy akadályozzák meg a kutyák
nak a mezőn való kóborlásait, mivel ezek 
rengeteg kárt okoznak a vadakban. A vadász
törvény 300—3000 leu büntetést szab arra, 
akinek a kutyája a mezőn csatangol.

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

Eladó ház, élénk utcában, 4 szoba, 
2 konyha és nagy kert. — Bővebbet 
Széli-utca 3. sz. alatt. 5 1-3

| Dr. Seidner S. fogorvos |
$ Szászváros, |
| Városház-tér (Rob-féle üzlet felett) |

| Hondel naponta d. o. 9-1Z, d. u. Z-5 óráig. í
S 7 1-12 f

Tanuló fiú tfagy leány
a „Szászvárosi Könyvnyomda Rt.“

Höttyf és papirkeresKcdésében 
és könyvnyomdájában 

azonnal felvétetik.

ERZSÉBET MOZI
a „TRANSSYLVANIA“-ban.

Ma vasárnap, julius hó 8-án 
délután 5 és este 9 órakoré

Szenzációk szenzációja

Dr.MüBUSE
a rejtelmes ember, játékos, hipnotizőr, 
kalandor. „Zigomár“ óta nem létezett 
ilyen nagyszabású film. Főszereplők:

Aud Egede Nissen, 
Bernhard Goetzke, 

Rudolf K. Rogge, 
Huszár Károly (Pufii).

— Felmentő Ítélet egy emberölési per
ben. Két esztendővel ezelőtt történt a ma- 
rosillyei járásban levő Felsőlapusal község
ben, hogy Bublea Petru és Iosif Lupusan fej
szével és késsel megölték Popovics Isail fel- 
sőlapusali lakost. Az eset részletei a követke
zők: Popovics Isail éveken át bűnös szerel
mi viszonyt folytatott Lapusan Iosif feleségé
vel s az asszony több alkalommal megszök
ve urától, napokig Popovicsnál tartózkodott, 
Lapusan, hogy a botrányt elkerülje, némán 
tűrte az asszony kicsapongásait s Popovicsot 
sem vonta soha sem felelősségre. 1921 év 
julius 12-én délután az asszony, aki úgy lát
szik, megunta már a Popoviccsal való vi
szonyt, két napi ott tartózkodás után, visz- 
szament az urához. Kevéssel ezután Popovics 
felkereste Lapusant, aki, mintha mi sem tör
tént volna, szívesen fogadta a csábítót s az 
asztalához hivta, megkinálta pálinkával. Pá- 
linkázás közben Popovics egyre támadóbb 
magatartást tanúsítva követelte Lapusantól, 
hogy adja vissza neki az asszonyt s mikor 
látta, hogy Lapusan ezt nem hajlandó meg
tenni, a nála levő bottal Lapusan felé sújtott, 
majd rávetette magát és ütni-verni kezdte. 
Javában folyt a dulakodás, amikor Lapusan 
veje, a nála lakó Bublea Petru hadirokkant, 
belépett a szobába. Bublea látva a veszélyt, 
felkapta az ajtó melletti fejszét s azzal úgy 
fejbevágta Popovicsot, hogy rövid szenvedés 
után meghalt. A dulakodás közben Lapusan 
is a nála levő késsel megszurta a csábítót s 
az orvosi vizsgálat megállapította, hogy úgy 
a fejszecsapás, valamint a késszurás feltétlen 
halálos volt. M. hó 20-án tárgyalta ez ügyet 
a dévai kir. Törvényszék, amely a vádlottak 
és tanuk kihallgatása után a Btk. 76. és 79. 
§-ai alapján mindkét vádlottat felmentette. 
Az Ítéletben mind a vádlottak, mind az ügyész 
megnyugodtak.

— Színházi lap Déván. A héten jelent 
meg a színházi újság második száma „Ko
média“ cimen Bíró Elek szerkesztésében. A 
lap első sorban szinészeti ügyekkel foglalko
zik, de ügyes riportok is tarkitják a kis al
bumot. Kiemelkedik a „Szászvárosi versikék“ 
cimen irt szatirikus kis vers, amelyben vá
rosunk sok közismert személyére ismertünk 
rá. Értesülésünk szerint Biró Elek, a lap fő
szerkesztője, kit előnyösen ismer városunk 
közönsége is, Déván lapot alapit, amely a 
közeljövőben „Dévai Futár“ cim alatt fog 
megjelenni és már is nagy érdeklődéssel vár
ják a megjelenését.

— „A pénznek nincs szaga“, mert ha 
volna, sok ember mellett nem lehetne elülni. 
Azonban városunkban a nyomoknak is szaga 
van. Nem kell hozzá vizslaorr, sem Nick- 
Carter nagyitó üvegje, szimatja. A pöce-göd- 

rök takarítói és kihordói gondoskodnak arról, 
hogy „nyomuk ne vesszen“. A hires népdal
lal ők is énekelik: „Merre, merre járok, sza
gos lesz az utca...“ A napokban a piacról a 
Schunn-féle sóárudához torkolló utcában le
hetett látni és érezni, hogy az elmúlt éjszaka 
működött a „kiviteli vállalat“. Vastag, büzlő 
barna sáv jelezte a hordók útját, amelyekről 
való megemlékezéseink — a városi tanács és 
rendőrség figyelmének ébresztgetésével — la
punk 11 évi fennállása óta minden év nya
rán nyomdafestékben részesülnek. Ha már az 
évszázados tradiciókhoz annyira ragaszkodunk 
s még mindig rozoga fahordókban történik e 
művelet, toldozzák meg a lyukakat, hogy ne 
öntözzék végig az utcákat e dögletes pacsu
lival, mert az adózó polgárok egészsége van 
olyan fontos, mint a sintérek kényelme. Azt, 
hogy a hordók tartalma sokszor — kényelmi 
szempontokból — a patakba kerül, egy kis 
ellenőrzéssel szintén konstatálni lehetne.

— Magyar tanszék Amerikában. Ame
rika legnagyobb egyeteme, a newyorki Co
lumbia University tanszéket állitott fel a ma
gyar nyelv és irodalom számára. Az uj tan
széket dr. Szabó Lászlóval, a kolozsvári egye
tem volt magántanárával töltötte be. Az őszi 
félév előadásai közé dr. Szabó Lászlónak há
rom kollégiumát vették fel. Szabó az összes 
előadásokat angol nyelven fogja tartani.

— A „Fauna“ országos kiállítása. A 
„Fauna“ kis háziállattenyésztő egyesület, mely 
most már egyéves eredményes működésre 
tekint vissza, f. évi szeptember 10-én Ko
lozsváron ismét kiállítást rendez.

— Sz. A. Algyógy. A beküldött 30 leüt 
köszönettel nyugtázzuk, mely összeggel elő
fizetési hátraléka 1923. junius hó 30-ig ren
dezve van.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
Névtelen levelekre nem válaszolunk, kéziratokat 

vissza nem adunk.
Al. J. Déva. A folytatásokat Számi bácsival 

együtt türelmetlenül, de kitartóan várjuk. Üdv I
B. E. Eiski. Idejövetelét egy lapon előre jelezze. 
W. Gy. Lapot megindítottuk.
Sz. Á. Lozsád. Az elemeit fényképért személye

sen megyünk el. Addig is üdvözlet I
N.-Rápolt. A kirándulás előkészületeit megkezd

tük. A jelzett műkedvelők szívesen közreműködnek. 
Szóval többet.

Bözsike. Nem üti meg a kívánt mértéket, bár 
sok helyen meglepően ügyes. Antikváriusnál köny- 
nyebben találhat egy-egy példányt.

ígéret János. Az „ígértekből“ egy árva betűt 
sem láttunk. Miért ?l

Dr. Tulea V.-Hunyad. Jövetelünket előre je
lezni fogjuk. Az igért támogatást előre is köszönjük. 

ü. J. Hátszeg. Úgy látszik örökösen „akadályok“ 
akadályoznak odautazásunkban. Üdv!

I

teherautónkkal
Alólirottak tisztelettel értesít- ! 
jük a n. é. közönséget, hogy < 

mindenféle áru- és fa-szálli- í 
fására vállalkozunk. — Szállá- ’ 
tünk: árukat (2000 klgrmon j 
felül) a vasúti állomástól, fát 
Sebeshelyről s mindenféle és 
mennyiségű árukat más vá- $ 
rosokba is. Tisztelettel: ,

Boír Gyula is Jttphani Ottó 
szállítók. 8 1-4 !

Iroda: Szászváros, Sír. M. Viteazul No. Z3. ;
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Értesítés!
A „Hangya“ fogyasztási szövetke
zet fiókja az alábbi törvényszéki- 
leg bejegyzett cég alatt múlt hó 
23-án Orá§tie-ban Főtér, Bisztri- 
csányi-féle házban megnyílt. Ké
retnek a tisztelt tagok reggel 7 
órától este 7-ig bevásárlásaikat 
eszközölni. Uj részvényesek ezen 
idő alatt még mindig felvétetnek. 
Tisztelettel:

Szászváros ás hörnyéhE termelési fogyasztási és 
értékesítő „HANGYA“ szövetkezet. 4 2-3

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

Nyersbőr-üzlet!
Veszek: marha, borjú, bá
rány, gidó stb. bőröket úgy 
nyers, mint szárított állapot
ban bármely mennyiségben a 
legmagasabb napi árban.

Ábrahám Manó
kereskedő (nyersbőr-osztálya)
Szászváros, Főtér 13. sz. 22112-12

i 
tii*l t i*

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

férfi és női divatáru kereskedést
nyitottunk. — Raktáron kapható: 
Mintás és sima grenadinok, liberti, 
siffonok, 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 és RÓTH 
férfi és női divatkereskedők, Szászváros, 
Ország-ut, (Rech-féie üzlethelyiség.)

259 4-5
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Újdonság! A technika diadala! 
Benzin világítás!

A hirts oppurgeri lámpa-gyár ajánlja 
uj modellü, csinos és Ízléses kiállítású 

benzin lámpáit.
Erősség 300 gyertyafénytől felfelé. 
A 300-as 1 liter benzint 15 órán 
fogyaszt el! — Nagy megtakarítás! 

Szászvároson a „Korzó", „Korona" 
„Transsilvania" és „Centrál" kávé
házakban bevezetve megtekinthető.

Nagy termek, udvarok, kerthelyi
ségek, gazdaságok s magánlakások 
világítására alkalmas lámpák I — 

Könnyű kezelés I Biztos égési 
Románia egész területére főraktár: 

Schell Hugó cégnél
1
$
í Sibiii. (Nagyszeben) ElisabeMca Z. szám.

»
Árjegyzékek megtekinthetők e lap szerkesztő-
228 ségében. 10—12
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Értesítés!
Tisztelettel értesítem a n. é. 
közönséget, hogy a nyári sze
zon beálltával raktáramat 

befőttes és ugorkás üvegekkel, 
továbbá házi és konyhai 
berendezésekkel dú
san felszereltem. Tisztelettel:

Lorenz István Utóda

BHECKUEB MIHÁLY
szappan és gyertya-gyára Szászváros.

Alapittatott 1880. Sürgönyeim: Szappangyár. Telefonszám 18.

&
Srehner dolf

Szászváros, Vásár-utca.
3 2-3

i
&

El 
£1 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 Tenella borotváló 
szappant.

Nagyban és kicsinyben!
Olcsó árak! Pontos kiszolgálás!

254 3-15

g

□
Benzin és olaj állomás! Telefon sz. 33.

Triff és Nasta
Szászváros, Ország-ut 55.

Minden vonathoz autóbuszjárat sze
mélyenként 10 leu.

Autóbusz vidékre, Algyógy-fürdőre is 
bérelhető.

Kapható: benzin, olaj, carbid.

Gépjavító és vulkanizáló állomás!
224 Szászváros, Országút S5. sz. 11-12

AjAjÁ a;a;a;a;a }a;a;a;
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Elegánsan kizárólag

férfiruha osztályából lehet öltözködni.

Raktáron tartok saját készitményü 
legfinomabb szövet-, mosó- és lüsz- 
ter ruhákat, ragián és porköpenye
ket, berlini gummi-kabátokat stb. stb.

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

nyesebb Ízlésig talál választékot.

Olcsó szabott árak! Szolid kiszolgálási

Kiváló tisztelettel:

Löwy Sándor Versenyírnháza pttrozshy.
134 26—52

Nyomatott a Szászváros! Könyvnyomda Részvénytársaság gyorsítóján '923
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