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Előfizetési árak:
Egész évr« — — — 80 Ld. ! Negyed évre — — — 20 L<i. 
bel évre — — — — 40 , Egyes szám ára — — 2 , 

Nyllttér soronként 5 Lei.

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

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

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

A „Szászváros is Vidíljc“
11 évi fennállása óta számtalan nehéz
séggel küzdött meg, hiszen alig más
fél évi élete után kitört a világháború, 
amely mindenre, ami élni akart, fej
lődni kívánkozott, súlyos terheket rótt.

A nyomdai munkabérek, a papír- és 
más anyagok folytonos áremelkedése 
többször tette szükségessé, hogy az 'elő
fizetési dijakat mi is — de csakis mér
sékelten — emeljük s jól eső érzéssel 
konstatáltuk, hogy ilyenkor is a kö
zönség megértésével találkoztunk.

Most, amikor a munkabérek, a pa
pír-, olaj-, festékárak újra óriási mér
tékben megnövekedtek, 1923. október 
1-től kezdve mi is, — mint laptársa
ink, akik ezt már hónapokkal ezelőtt 
megtették — felemeljük az előfizetési 
dijat és pedig az eddigi évi 60 leuról 
80 leura.

"Xmldon eít a n. e. kűz5n»fcg tudó ' 
mására hozzuk, kérjük, hogy a mai 
drágaság szülte kényszerhelyzetünket 
mérlegelve, figyelembevéve, legyen se
gítségünkre, támogatásunkra abban, 
hogy a köz érdekét továbbra is önzet
lenül szolgálhassuk.

Az egymásra való utaltság felisme
résével igyekszünk nemcsak a város, 
hanem a megye közönségének is ér
dekeit képviselni s amidőn lapunkat 
a közönség szives jóindulatába ajánl
juk ígérjük, hogy programmunkhoz ez
után is hűek leszünk.

Szászváros, 1923. szeptemer 25.
Tisztelettel: a SZÁSZVÁROS ÉS VIDÉKE

szerkesztősége.

Előfizetési árak:
Egész évre — — 80— leu
Fél évre — — — 40*— „
Negyed évre — — 20‘— „
Egyes szám ára — 21— „

— Nem kötelező a diákok egyenru
haviselése. A közoktatásügyi miniszter el
rendelte, hogy a középiskolák növendékei
nek egyenruhaviseléséről szóló rendeletét ha
tályon kívül helyezzék úgy, hogy ebben az 
évben nem kötelező az egyenruha viselése.

— Védőintézkedés a marhaállomány 
megmentéséért. Az „Ellenzék" irja: A hi
vatalos lap szeptember 6-ik 125-ik számában 
leközölt 1946. számú minisztertanácsi döntés 
úgy intézkedett a marhaállomány megmen
tése érdekében, hogy a vágóhidaknak két 
éven aluli borjuk vágását maximálisan a ren
des marhavágással egyenlő arányban enge
délyezte.

Rovás.
Építkezzék a város!

A napilapok sűrűn emlékeznek meg a vá
rosokban sok gondot okozó lakásínségekről. 
A lakáskérdés országszerte állandóan tapétán 
van, de azért a lakásínség megszüntetése ér
dekében vajmi kevés történik.

A lakásokért való küzdelmek, harcok az 
illetékes hivataloknak a múltban is sok-sok 
dolgot adott s ma is sok ezer család áll per
ben a lakás miatt.

Egy-egy megüresedett lakásért valóságos 
tülekedés szokott támadni, amelynek finissé 
legtöbb esetben a bíróságok tárgyaló termei
ben szokott lejátszódni.

Lakásínségről, lakásmizériákrói, lakásdrá
gaságról beszélnek mindenütt, de azért semmi 
sem történik ennek letörésére.

Csak egy mód van a>ra, hogy a lakosság 
ebbeli igényei kielégitesser.ek: a városok, 
mint erkölcsi testületek, kezdjenek nagyobb 
szabású bérházak, lakóházak, tisztviselői és 
munkásiakások építkezésébe 1 Ez az egyetlen 
mód, amely eredményhez vezet s rövidesen 
lehetővé tenné, hoatta lakások feletti ható
sági rendelkezeseK megszuiijcncn a a ian.ao.*n 
a szabad forgalomnak átadassanak.

Számos városnak — s így Szászvárosnak 
is — sok üres telke van, amelyeket az 
erre vonatkozó miniszteri rendeletek alapján 
is a város olcsó árban adhat el azzal a 
kötelezettséggel, hogy a vevő szoros határ
idő belül építkezni köteles azon.

Csakis igy lehet a folyton növekedő lakás
igényeket kielégíteni, csakis uj lakások töme
ges építésével lehet végét vetni annak, hogy 
a lakásinségekkel járó költséges, időpazarló 
pereskedések megszűnjenek.

Felhívjuk a városi tanács figyelmét erre s 
az üresen álló telkeire. Hirdessen pályázatot 
reájuk s az eredményből megfogja látni, hogy 
az olcsó- vagy ingyen-telek mennyire fogja 
az építkezések iránti kedvet fokozni. De min
denesetre épitkezzék maga a város is, hiszen 
telke, fája van bőven s igy a magas lakbé
rek mellett mindenkor megfogja találni szám
adását s a mellett a köznek is nagy szolgá
latot fog tenni vele.

E kérdésre még visszatérünk!

PíVa tyilílöttsíge Bukarestben
Déva város polgárságának folyó hó 6-án 

megtartott gyűléséről annak idején részlete- 
beszámoitunk. A gyűlés a brádi és kőrösbá
nyai járások igazságügyi elszakitása, a petro- 
zsényi járás elszakitása és a brád—maros- 
illyei vonal kiépítése ellen foglalt állást.

A gyűlésen megválasztott memorandum
szerkesztőbizottság még folyó hó 11-én ösz- 
szeült és megállapították a memorandumok 
tartalmát. Tekintettel arra, hogy mindhárom 
ügyben a legsürgősebben kell eljárni, a me
morandumokat a küldöttség már folyó hó 
17-én le is vitte Bukarestbe.

A küldöttséget Herbay Ágoston polgármes
ter helyett — annak családjában beállott be
tegség miatt — Joan Ilié városi főjygyző ve
zette, tagjai pedig a következők: Jelmerean 
Joan, Manciulescu Alexandru, Adam Áron, 
Jank Joan, Borka Solomon, Schuster Sándor 
és Oanca Joan. Schuster Sándor a Kereske
delmi Tanács, Oanca pedig az ipartestület 
részéről.

Constantinescu miniszter, aki szombaton, 
f. hó 15-én Déván volt s aki ezen akció si
keréért minden lehetőt megígért, keddre Ígérte, 
hogy a küldöttséget a miniszterek és a mi
niszterelnök fogadni fogják.

Három memorandumot, tudniillik az egyes 
szakminisztereknek, egyet pedig — amelyben 
mind a három sérelem szóvá van téve — a 
miniszterelnöknek nyújtották át.

A küldöttség a legjobb eredménnyel már 
kitörtök este visszaérkezett. Az igazságügy

miniszter azopnal táviratilag intézkedett a 
kőrösbányai és brádi járásnak a dévai tör
vényszékhez való visszacsatolásáról. Mosoiu 
közlekedésügyi miniszter pedig határozott nyi
latkozatot tojt arra nézve, hogy a Brád—Ma
rosvölgyi vasút a Brád—Déva vonalon lesz 

a minisztériumban nem is tudtak, úgy, hogy 
ez a sérelem egészen elesett.

NAPI HÍREK.
— Évmegnyitő ünnep a ref. Kún-kol- 

lágiumban. Szept. 22-én szombaton délelőtt 
11 órán kezdödőleg volt a ref. Kún-kollégium 
évmegnyitó ünnepélye szép számú közönség 
s az ifjúság jelenlétében. Bevezetőül egyházi 
éneket énekeltek. Utána Székely János koll. 
vallástanár mondott megható imát. Évmeg
nyitó beszédet tartott dr. Nagy Sándor igaz
gató. Az emelkedett ünnepélyt egyházi ének 
zárta be. Hétfőn, szept. 24-én kezdetét vette 
a rendes tanitás.

— Áthelyezés. A pénzügyminisztérium 
kolozsvári vezérigazgatósága Eisler Albert 
pénzügyőri biztost, a szászvárosi p. ü. biz
tosi kerület vezetőjét, saját kérelmére Boros
sebesre helyezte át s az ottani biztosi kerü
let vezetésével bizta meg. Az erről szóló 
13378. sz. rendelet egyúttal Cucu György 
borossebesi p. ü. biztost, kerületi vezetőt ha
sonló minőségben Szászvárosra helyezte át. 
A távozó biztös már öt éve teljesít szolgá
latot Szászvároson s ezen idő alatt nemcsak 
hivatali feljebbvalóinak, hanem az ügyfelek
kel és a nagyközönséggel szemben való ku- 
láns magatartásával közmegelégedést váltott 
ki. Hisszük, hogy uj állomáshelyén is ki fogja 
vivni magának azt a szimpátiát, mely őt itt 
körülövezte.

— Helyreigazítás. F. évi 34-iki számunk
ban közöltük, hogy Zsoszán Miklós kir. já- 
rásbirósági irodatiszt irodaigazgatóvá lépett 
elő. Az előléptetett nem irodatiszti, hanem 
irodafőtiszti minőségből lépett elő, amit e 
helyen helyesbitünk.
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— Halálozás. Dr. Tincu Aurel, kudzsiri 
vasgyári orvos neje: sz. diesfurthi Heldmann 
Terézia f. hő 12-én Nagyszebenben meghalt. 
Temetése f. hó 14-én ment végbe nagy rész
vét mellett.

— Helyettesítés. Dr. Olariu Virgil tör
vényszéki elnök szabadságon lévén, helyette 
az adófellebbezési bizottság elnöki tisztét 
Wildt József törvényszéki tanácselnök látja el.

— Eljegyzés. Frank József Szászváros 
és Ráday Böske Déva jegyesek. (Minden kü
lön értesités helyett).

— Házasság. Herlea Livius, Szászváros 
város közszeretetben álló rendőrkapitánya f. 
hó 19-én tartotta esküvőjét Huber Jolánka 
urleánnyal. Sok szerencsét kívánunk az ifjú 
párnak 1

— Dévai ipariskola. A dévai ipariskola 
igazgatósága az érdekelt szülők tudomására 
hozza, hogy a munkaügyi miniszter Déván, 
a Principele Carol (Hunyadi) ut 92. sz. alatt 
internátussal egybekötött ipariskolát létesített, 
amelyben mesteri és művészeti képesítést 
nyernek a növendékek. Az ipariskolába a 11 
évet már betöltött, elemi iskolát sikerrel le
tett tanulók vétetnek fel. Az elméleti és gya
korlati tanitás 5 évig tart. A beiratkozások 
október elsején kezdődnek.

— Egészségügyi statisztika. Hunyad- 
vármegye tiszti főorvosi hivatalának értesítése 
szerint megyénkben augusztus hónapban a 
következő járványos megbetegedések fordul
tak elé: Skarlát: Petrozsény 1, Petrilla 2, 
Vulkán 9, Lupény 1 eset. Kanyaró: Vulkán 
8, Petrozsény 1 eset. Szamárhurut: Vulkán 
7 eset. Hastífusz: Lupény 1, Petrilla 2 eset. 
Vérhas: Riu de mori 11 eset. Lépfene: Dobra 
1, Felsővárosviz 1, Brezova 1 eset. A vérhas 
Riu de morin járványszerüleg Tépett fel, de 
a közben mogjerkopott szérummal történi be- 
oltások által sikerült a járványt megszüntetni. 
Petrilián az egyik skarlát eset halálos kime
netelű volt. A vármegye egészségügyi hely
zete egyébként kielégítő.

— A ref. egyház szüreti mulatsága. 
Már jeleztük, hogy a helybeli ref. egyház f. 
év október 13-án a „Transsylvánia“ szálloda 
szinháztermében tánccal egybekötött műsoros 
szüreti mulatságot rendez. Az előkészületek 
nagyban folynak s a változatos műsort az 
egyfelvonásu vigjáték mellett táncok, ének
és zeneszámok, konfetti- és szerpentincsata 
stb. fogja tarkítani. A részletes műsort a jövő 
számnnkban fogjuk leközölni.

— ötévi börtönre ítéltek egy kisbar- 

csai fiatalembert. Kisbarcsa községben tör
tént az alábbi eset: Kiss Pável kisbarcsai és 
Csanádi Sándor nagypestesi fiatalemberek 
évek hosszú során át ellenséges viszonyban 
éltek, amely ellenséges viszony a két család 
többi* tagjai között is fennállott. Két eszten
dővel ezelőtt egy vasárnap Kisbarcsán nagy 
táncmulatságot rendezett az ottani fiatalság, 
amely táncmulatságon a közeli falvak fiatal
sága is megjelent s amelyre eljött Csanádi 
is, aki akkor, mint katona éppen szabadsá
gon volt otthon s aki a tánccal nem sokat 
törődve, néhány jóbarátjával leült egy asz
talhoz és csöndesen pálinkáztak. Javában 
folyt a tánc, amikor Kiss Pável anyja észre
vette Csanádit és hangosan rászólt, hogy tá
vozzon a mulatságról, mert ott neki semmi 
keresnivalója nincs. Csanádi föl is kelt az 
asztaltól, s amint a korcsma lépcsőjén lefelé 
ment, összetalálkozott Kiss Pávellel. Ami ez
után történt, az egy pár pillanat müve volt. 
Csanádi bajonettet rántott, ugyanakkor azon- 
bau Kiss is kihúzott a csizmája szárából egy 
szép fehér csontnyelü kést s oly erővel szúrta 

a katona bal lapockájába, hogy az a tüdőbe 
hatolt. A szúrás után Kiss futásnak eredt, 
de Csanádi üldözőbe vette, mielőtt azonban 
utolérhette volna összerogyott s pár pillanat 
múlva belső elvérzés következtében meg
halt. Az orvosi vélemény szérint, rögtöni or
vosi segély sem tudta volna megmenteni az 
életnek, mert a szúrás feltétlen halálos volt. 
Múlt csütörtökön délelőtt tárgyalta ez ügyet 
a dévai kir. Törvényszék, amely vádlottat a 
Btk. 306. §. alapján a 92. §. alkalmazásával 
haláltokoző súlyos testisértésben mondota bű
nösnek s ezért 5 évi börtönre ittélte. Kiss 
Pável, védője utján, az Ítéletet megfelebbezte.

Hirdessen
a

„Szászváros
ÉS ffiÖÉhl!" 

lapban!

X megye minden részébe 
jár!

VIDÉKI
előfizetőinket tisztelettel kérjük, 
hogy hátralékaikat beküldeni, elő
fizetéseiket postafordultával meg
újítani szíveskedjenek, mert ellen
esetben — legnagyobb sajnála
tunkra bár — kénytelenek leszünk 
lapunk további küldését jelen 
számmal beszüntetni.

Kiváló tisztelettel:
A kiadóhivatal.

— Nagy Péter Cár. Az „Erzsébet“ mozi 
mai műsorára egy ritka koncepciójú film van 
kitűzve. „Nagy Péter Cár“ a hatalmas orosz 
potentátot nemcsak mint a vasöklü kormány
férfiút állítja elénk, de bemutatja, hogy a 
legszigorúbb hivatalos álarc alatt is mindig 
ott rejlik az ember, az érző szenvedő ember, 
aki bár képes önmagát is legyőzni egyidőre, 
de végre ha későn is, előtör és jogot kér 
magának a szív, az érzés és a kemény cár 
ökle nemcsak a lázadó fiút, de az érző apai 
szivben önmagát is halálra sújtja. A filmben 
szereplő nagy művészek játéka párosulva a 
cselekmény végtelen érdekfeszitő tartalma mel
lett a rendezés páratlan áldozatkészséggel ki
fejtett művészi fényével müértő közönségnek 
ritka élvezetet fog nyújtani. A legutóbbi na
pokban észlelhető szállítási zavarok kissé bi
zonytalanná teszik a műsorok pontos meg
érkezését, azért a mozivállalat áldozatot nem 
kiméivé, egy kitűnő Lóth Ila filmet — Moly 
Tamásnak a „Veresbegy“ cimü kalandor re
gényét Csortos, Latabár és Szerémy-vel a fő
szerepekben — előre tartalékba helyezett, ha 
az eredeti műsor netalán idején meg nem 
érkezne, úgy ez a 6 felv. film megy a mű
sorba.

— Házasság. Várceka Vilmos lupényi hi
vatalnok f. hó 29 én tartotta esküvőjét Grün
wald Vilma urleánnyal Lupényben. Gratu
lálunk!

— Ki különb: a névtelen levelek Írója, 
vagy az útonálló bandita?! Városunkban 
újra felütötte fejét a névtelen levélirás. Több 
oldalról érkezett panasz folytán figyelmeztet
jük őket, hogy hagyjanak fel ezzel az uton- 
áilásnál is csúnyább és gyávább mesterség
gel, mert nem jellemes dolog a névtelenségbe 
burkolózva a családi élet szentélyét lábbal 
rugdosni, sárral megdobálni s békéiét fel
dúlni. Készséggel hozzuk nyilvánosságra, hogy 
a nyomozás ez ügyben már eredményeket 
mutat fel s a bűnösök nemsokára leálcázot- 
tan fognak a biróság és a társadalom ítélő
széke előtt állani, ahol aztán örökre elvesz
tik kedvüket arra nézve, hogy máskor is al
jas passzióiknak hódoljanak. Az útonálló ban
dita élete, testiépsége és szabadsága veszé
lyeztetésével végzi gonosz munkáját, mig a 
névtelen levelek irói a névtelenség biztos 
bástyái mögül lövik ki az emberi galádság 
piszkos epéjével mérgezett nyilaikat. Jó lesz 
ügyelni „névtelen hősök“, mert gyáva fegy
verük visszafelé sülheti A nyomozás érde
kében részleteket most nem közlünk.

— Hirdetmény. A szászvárosi rom. kir. 
adóhivatal az 1923. szept. havi fény űzési és 
1 százalékos forgalmi adók befizetésére a 
következő határnapokat tűzte ki: 1923. okt. 
6-án azok, kiknek családi nevük A. B. be
tűvel kezdődik, 8-án C. D. E., 9-én F. G. 
H., 10-én I. K. L., 11-én M. N. 0., 12-én 
P. R. S., 13-án T. U. V. Z. Az alkalmazot
tak utáni 4 százalékos adó 1923. okt. 10-ig 
fizetendő. Rom. kir. adóhivatal.

— Panasz. Vettük a következő sorokat: 
Tisztelt Szerkesztőség I Levélbélyeget, leve
lezőlapot, pénzesutalványt stb. lehet kapni a 
postán, a trafikokban, de vájjon miért nem 
lehet kapni vasúti fuvarleveleket is?! A ke
reskedők s mások érdeke is, hogy egy fu
varlevélért ne kelljen a 3 km.-re fekvő állo
máshoz futni s éppen ezért felhivjuk az ille
tékesek figyelmét erre. A megalakitandó „ke
reskedő-tanács“ (de vájjon mikor ? 1) szüksé
gessége számos ilyen esetből világlik ki. — 
Kérjük, hogy a helybeli vasúti állomásfőnök
ség a fuvarleveleknek a városban is leendő 
árusítására nézve intézkedjék.
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— Üres állások az igazságügynél. A 

dévai törvényszék, hivatkozással a kolozsvári 
igazságügyi vezértitkárság 18673—1923. sz. 
rendeletére, az alábbi állásokra pályázatot hir
det: a dévai törvényszéknél egy birö, egy 
jegyző és egy joggyakornoki állásra. A hát
szegi járásbíróságnál egy bíró, a marosillyei 
járásbiróságnál egy jegyző, a petrozsényi já
rásbíróságnál egy kezelői, a puji járásbíró
ságnál egy jegyző és egy kezelői állásra. A 
pályázatok a dévai törvényszék elnökségéhez 
nyújtandók be 1923. október 10-ig.

— Uj sportklub. Pusztakalánban az ot- 
' tani sportkedvelők uj klubot alakitottak. Az 
uj klub „Kaláni Sport Club“ néven már 
meg is kezdte működését. Sok szerencsét kí
vánunk hozzá I

Hirdetés.
A szászvárosi hadkiegészítő parancsnokság 

tudatja a Hadügyminisztérium 05182. számú 
rendeletével aZ összes Hunyadvármegyében 
lakó hadirokkantakkal, hadiözvegyekkel és 
hadiárvákkal, hogy 1924. március hó 31-ig 
mint utolsó határidőig a segélyre igényt tar
tók kérvényeiket és panaszaikat adják be, 
mert ellenkező esetben nem fognak figye
lembe vétetni kéréseik és panaszaik, viszont 
segélyre sem tarthatnak igényt.

Comandantul Cercului de Recrutare Orăștie.

Colonel: Colomyjcuk.

Șeful Biroului de pensii: Locot. Zlaau.

ERZSÉBET MOZI
a „TRANSSYLVANIA“-ban.

Ma vasárnap szept. hó 30-án 
délután 5 és este 9 órakori 

IfflfiV PÉTER CÖH.
Monumentális történelmi film.

Főszereplők:
Emil Jannings, 

Bernhard Goetzke, 
Dagny Servaes.

BOLEY ANNA óta ilyen film nem volt. 
Ezenkívül a múltkor Elmaradt 

Smátty mint házibarát.
OKtéber a szenzációk haVa.

— Elárverezik Déván a városi erdők 
fáját. A bukaresti erdőfelügyelőség utasítása 
értelmében annak a jelentékeny famennyiség
nek, melyei a dévai városi erdőkből ebben 
az évben termeitek ki, 1 millió 614 ezer 228 
leuban állapították meg a kikiáltási árát. A 
városi tanács ebben az értelemben már fel 
is terjesztette az ügyet a belügyminiszterhez. 
Árverést ugyanis csak a belügyminiszter en
gedélyével tűzhet ki a városi tanács. Boldo
gok a dévaiak, mert van fájuk bőven, pedig 
ott sem esett több eső I

— Duma Géza itthon. Duma Géza hely
beli jóhirnevü cigányprímás a napokban ér
kezett haza zenekarával Dornavatráról ahól 
a fürdő közönségét szórakoztatta az egész 
szezon alatt. Itt említjük meg, hogy Duma 
Sándor cimbalmos elvállal zongora és cim
balom hangolásokat.

Meghalni is nehéz.
A .Hétfői Friss Újság“ irja: Sem élni, sem 

meghalni nem lehet már nyugodtan ezen a 
világon, annyi gonddal jár a temetés is, hogy 
nem illik már meghalni. Az ember kölcsön
kér a barátjától egy fekete ruhát: szomorú 
eset öregem, add kölcsön a zsakettodat. Az
tán kimegy a temetőbe, megáll a hant előtt, 
elmond egy szomorú beszédet: csillag volt 
ő a kátrányipar egén: huszonhárom évig volt 
csillag és most lebukott. Az ember megcsipi 
esetleg a kisleánya karját, aztán törékeny 
hangon fordul a szomszédjához: Nézze Ibi
két, hogy sir szegény, nagyon szerette a 
megboldogultat. Avagy eszébe jut, hogy egy
kor ő is meg fog halni és erre megindul, 
jobban mondva könnyes lesz a szeme és 
kedve lenne igy vigasztalni a gyászolókat: 
ne sirjatok, mindnyájan meg fogtok halni, 
talán még én is — ahogy az egyszeri lelkész 
vigasztalta hiveit.
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Szomorú dolog ez, kérem. Egy kasseli lap
ban olvasom épen ezt a hirdetést:

Tisztelettel kérem mindazokat, akik 
boldogult anyósom, Eyrikné aszony te
metésére koszorút szándékoznak vásá
rolni, adják át pénzben nekem a ko
szorúk árát, hogy a drága temetés költ
ségeit fedezhessem.

Ó kedves vő, mennyire együttérzek veled. 
Sokan azt mondják rossz dolog, ha élő anyósa 
van az embernek. Neked már meghalt az 
anyósod és mégis, Istenem, még nincs egé
szen a temetőben: Keserves márkával kell 
megfizetni az utolsó kocsit és nem szabad 
haragudni, mert akkor Eyrikné azonnal meg
fordul a sírjában, amint a földbe teszik sze
gényt. Szomorú világ ez, mikor a koszorút 
a temetkezési vállalat kapja és a szegény ha
lottnak egyáltalán nem jut virágcsokor, (u. i.)

Értesítés!
Tisztelettel értesítem a n. é. kö
zönséget, hogy a Szászvároson ré
gebb idő óta fennálló

mosó- 0 fínyilasalí intézetet
Papok-tere 1. sz. alá (a ref. Kün- 
kollegium uj épülete melletti bér
házba) helyeztem át. A n. é. közön
ség szives pártfogását továbbra is 
kérve, vagyok kiváló tisztelettel: 
33 5-5 DÉNES KLÁRA.

Eladó ház. Szászvároson, Romosz- 
helyi-utca 1-a. sz. alatti ház eladó. 
Közelebbi felvilágosítás nyerhető e 
lap kiadóhivatalában Klastrom-u. 1. 
sz. alatt.4i 3-3

Vonatok érkezése Szászvárosra.
Tövis felől

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátoknak, ismerősöknek, kik 

feleségem elhalálozása alkalmából részvétüket 
fejezték ki, ezúton mondok hálás köszönetét.

Kudzsir, 1923. szept. 24.
JDr. Tincu Aurél.

érkezik:
23 sz. gyorsvonat 2 óra 31 pkor

183 sz. személy vonat 2 n 08 a

183 sz. 10 n 31 n

185 sz. „ 17 n 27 9

Orient express 10 n 56 n

Arad felől érkéz! k:
24 sz. gyorsvonat 3 óra 32 pkor

182 sz. személy vonat 12 » 09 a

184 sz. „ 18 a 31 »

186 sz. „ 3 » 54 a

Orient express 19 n 43 a

„ fehér „ „
Tisztelettel :

1 r * rr lOlcsó cipó!
kiárusítás I

Férd borjnbör 40-45 szám
Fin „ ""
n n 

Gyermek,, 
Női kivágott fekete vászon cipő

>1

36-39 „
31-35 „
28-30 „

200-230
160
130
180
150-180

»
»

»
2
2
i

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Névtelen levelekre nem válaszolunk, kéziratokat i 

vissza nem adunk.
B. B. Eetrozsény. Megbeszélésünk értelmében , 

intézkedtünk I A többit is várjuk. Szóval többet. I
Előfizető.. Beszélik, de pozitiv értesülésünk nincs ' 

róla. A sülyedö hajó patkányai is igy tesznek Nem ' 
lehet. Kérjük beküldeni.

Sz. A. Vallomás nélkül is megérezhette, hogy az 
érzések erejével ható szó ily esetekben nem téveszti 
el hatását. A néma fájdalom szülte tekintet többet 
beszél s igy felesleges minden magyarázat. Üdv!

S. J. A'.-Enyed. Lap irányítása iránt intézked
tünk. Az elmaradt „elbucsuzkodást“ a viszontlátás
kor helyrehozhatja. Addig is üdv I

Szülő. Tessék az intézet igazgatóságához fordulni 
s ott minden bizonnyal jóindulattal fog találkozni. 
Már nem kell láttamozni. Déván 340—360 leu.

„A gólya“, a „Baba“. Nem közölhető. A töb
bit felhasználtuk.

3fv'v'v,vrv'vfv’Vv'W'v’V
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Eladó 4 darab réz villany
lámpa Varga-utca 23. szám alatt.

A szászvárosi Birtler-féle 
gőz- és kádfürdő megnyílt. 
Kádfürdő: csütörtök, péntek, szom
bat, vasárnap. Gőzfürdő csak férfi
aknak: szombaton.
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Város*
RRKZuénv-Tánsasán

elvállalja bármi
nemű nyomtatvá
nyok, részvények, 
művek, folyóira
tok, stb. legmo
dernebb stilszerü 
előállítását, ennek

•l* bővelkedik a leg-------------------- leg
nagyobb válasz
tékban irodai, is
kolaikellékekben, 
folyóiratok, vala
mint az irodalom 
legjobb műveiben 
stb. a legjutányo- 
sabb árak mellett

5C
i

a

NAGY ISTVÁN 
cipész, Szászváros, Klastrom-u. 3. j 
(a róm. kalh. templommal szemben). £ 
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Lorenz István UtódaBBECKNEB 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-gyer.tyát, 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 15-15

Az őszi idény beálltával 

Löwy Sándor uersenyáruháza 
Petro$eni

ajánlja különösen nagy szövet-raktárát a n. é. vevőközönségnek:

a â

a

u□
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L79 — 
149 — 
270-— 
390-— 
495-— 
233 — 
365 — 
470-— 
630 —

Tartós nőiszövet, minden színben 100 cm. széles
Tiszta gyapjú nőiszövet, minden színben 120

w

N

99

ff

ff

>9

9

nagyérdemű vásárlóközönség figyelmét felhívom arra nézve,

n

» 
»
99

ff

99

ff

ff

ff 

ff

ff

„ kiváló min. 150 „ „
„ „ „ angol mintázás 150 cm.
„ szövet, valódi angol 150 cm. széles

120
140
150

Damentuch „ 
női kabáfposztó 
női kabát velour 
férfi honi szövet igen tartós 150 
férfi brünni
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ff

99 

rt 

n

99

99

99 

» 
ff

ff 

ff 

ff

A
hogy hirdetésemet ne úgy méltóztasson venni, mint szokásos 
reklám, hanem kérem meggyőződni, hogy nálam a meghirde
tett áruk és árak tényleg be is tartatnak. — Kívánatra utazó

mat bárhová dúsan felszerelt kollekcióval leküldöm.
Kiváló tisztelettel:

Lőwy Sándor ftwnyftnhíza petrozsény.
134 38-52 _____
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