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--------- 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.

Rovás.
Szesztilalom és az alkoholizmus terjedÉse.

Vármegyénk prefektusa — amint híreink 
között is olvasható — a Zsilvölgyében az 
ünnepnapokra nézve szigorú alkoholtilalmat 
rendelt el. A statisztikai adatok szerint ez a 
bányavidék évenként 40 millió leu értékű 
szeszes italt fogyaszt el. Ez a horribilis ösz- 
szeg is igazolja, hogy az alkoholizmus roha
mosan terjed s az ellene való védekezések 
hiábavalók. Hiábavalók pedig azért, mert e 
betegséggel szemben a harcot csak félintéz
kedésekkel sikeresen felvenni nem lehet.

Az alkoholizmus terjedése a pálinka fo
gyasztás révén növekszik. Ez az az ital, a 
melynek rendszeres élvezete alkoholistává te
szi az embert s majdan bűnözővé, butává s 
végül állattá sülyeszti a vele élőt.

Jól tudták ezt azok az államok, amelyek az 
alkoholizmus ellen a pálinkafélék árusításá
nak a korlátozásával, csökkentésével és a bor 
és sörnek az adók redukálásával s más ked
vezmények nyújtása révén való megolcsób- 
bitásával védekeztek.' Ha a per tárgvának éréke csupárt Nagyon üdvös és helyes dr. Dubiesiu-vár- Tti- f
megyei prefektus ezen rendelete, de lénye
gében sok eredményt nem fog szülni, mert 
a szombat délutántól hétfő reggelig tartó 
szcszkimérési tilalom a szeszfogyasztás meny- 
nyiségére kevés befolyással lesz. A szeszfé
lék eddig elfogyasztott kvantuma nem fog 
sokat változni, de azért megvannak e rendel
kezésnek a jóhatásai. A munkások ezrei e 
napokon nem az alkalmakat bőven nyújtó 
koicsmák tüdőbacillusos levegőjében fogyaszt
ják el italaikat, hanem otthon, baráti körben. 
A bűnözésekre is igy kevesebb alkalom nyí
lik s a korcsmái késelések, gyilkosságok szá
ma apadni fog.

ügy véljük, hogy úgy a Zsilvölgyében, mini 
egyebütt is az alkohol rémes pusztitásai elé 
csak úgy lehet erős gátat vetni, ha az átlag 
minden tizedik házban létező korlátolt pá
linka kimérést — pálinkás putikokat — be
zárják. Ezek a pálinkás boltok mindig és min
denkor előiskolái voltak az alkoholizmus kar
jaiban fetrengő néprétegeknek. A pálinka ivás 
lehetőségeit kell inegsemmisiteni s akkor egy 
óriási lépéssel fog előrehaladni az alkoholiz
mus elleni küzdelem sikere.

Nem szesztilalom, hanem általános pálinka 
tilalom kell s akkor az emberiség egy csa
pásra megszabadul a legveszedelmesebb el
lenségétől. A bor, a sör sohasem tudott olyan 
rombolást véghez vinni, mint az a „méreg“, 
amelyet állami engedélylyel apró poharakban 
mérnek ki majdnem minden 10—20-ik ház
ban. Ha csak egy tized annyi iskolánk volna, 
mint amennyi pálinka kimérés van, boldogok 
s a kultúra magas fokán álló ország lennénk 
s a törvényszéki bünkrónikák száma is a mi
nimumra apadna.

Az alkoholisták 90 százaléka pálinkás bol
tokban lett rabjává az italnak. Ezekben lesz
nek a lábon állva fogyasztók ezrei baráljai a' 

„koncentrált szesznek“, a pálinkának, amely
től aztán megszabadulni nem tudnak.

Örömmel kell üdvözölni a prefektus ur ren
deletét, de azért nem ártana, ha a várme
gyénk területén erősen terjedő alkoholizmus 
ellen radikálisabb eszközöket használnának.

Be kellene zárni az összes pálinka kimé
réseket s hogy sok család egzisztenciája ne 
szenvedjen kárt, bor-sör kimérést kell he
lyűkbe engedélyezni.

Az eredmény hamarosan mutatkozni fog I 
ifj. Szántó Károlyt

Uj bírósági illetékek. 
November elsején lép Életbe.

A „Keleti Újság“ úja: A kolozsvári igaz
ságügyi vezérigazgatóság ma körrendeletét 
intézett Erdély összes bíróságaihoz a nyom
tatványilletékek uj rendjéről. A rendelet sze
rint ezután az illetékeket a per meginditása- 
kor egy összegben kel megfizetni és a per 
során sem az uj beadványok, sem a tárgya
lások után nem kell az illetékeket fizetni.

Hajt per Járgvának ^éke< csupán kétszáz 
___ ______ _____ >,* a tártra

ezentúl:
leu200 leutól 2000 leuig 5

2000 » 5000 „ 10
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10000 n 30000 „ 30
30000 9 40000 „ 40
40000 » 50000 „ 50
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megkezdett egymillió leuesés minden további 
perérték után ötszáz leu fizetendő.

Ha a perérték nem értékelhető, mint pél
dául holttányilvánitási vagy házassági perek
ben, a járásbirósági perek után húsz, a tör
vényszékiek után harminc leu fizetendő.

Nem kell illetéket fizetniük ügyvédeknek 
és közjegyzőknek költségei megtérítései iránti 
pereikben, az állam pedig egyetlen általa in
dított perben sem fizet illetéket. Az illetéke
ket a per befejezésekor a pervesztesre hárít
ják át a többi költségekkel együtt. Ha az ille
téket az ügyvédek fizették be, az 50—100 
százalék hozzáadásával ítélendő vissza ré
szükre.

Büntető ügyekben, ha azok magánvádra 
üldözendők, huszonöt leu fizetendő. Közvá
das ügyek illetékmentesek. Tárgyalások, fe- 
lebbezések, folyamodványok és beadványok 
után illetéket nem kell fizetni.

Az uj illetékrendszer november elsején lép 
életbe és csupán erdélyre vonatkozik.

Kiadó bolthelyiség Szászvároson 
a Nagytimár-utca sarkán. Ugyanott 
vendéglői berendezések is eladók. 
Bővebbet Recska István cukrászdá
jában Szászváros. 75 1-2
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A wáro$v dolgaiból.
Szászváros város legjelentékenyebb vagyona 

erdőségekben fekszik és ez a vagyon Bocz 
Géza erdőmester elhalálozása óta nélkülözte 
a szakszerű kezelést, amely biztositéka lett 
volna egyfelől annak, hogy az erdők kihasz
nálatlan jövedelme el nem kallódik, másfelől 
annak, hogy az okszerűtlen gazdálkodás nem 
fogja megkárosítani a jövendőbeli kihaszná
lást. Egyfelől a javadalmazás korszerűtlen 
csekély volta, másfelől a csakhamar beállott 
háborús idők miatt hajótörést szenvedett a 
tanácsnak és képviselőtestületnek minden oda
irányuló törekvése, hogy az erdőmesteri ál
lás rendes formák között betöltessék. A há
ború egyrésze alatt aztán még megfelelőbb 
intézkedés volt az, melynek nyomán a hely
beli erdőgondnokság vezetője, Borbély Sá
muel erdőmérnök kapott megbizást a leg
szükségesebb erdészeti teendők ellátására. 
Természetesen ez is csekélység volt ahoz ké
pest, amit el kell és el lehet várni egy vá
rosi erdőmestertől, annál nagyobb lett a mély- 
bezuhanás a forradalmi időszak beálltával, 
amikor még- ettől is megfosztatott a város. 
Arra kilátás már éppen nem lehetett, mert 
ismételt pályázati hirdetések is eredményte
lenek maradtak, hogy erdészi minősitéssel 
bíró tisztviselő lépjen a város szolgálatába, 
tehát nyereségnek lehetett tartani azt is, hogy 
1919. elején Obermayer Sándor silvicutor 
címmel az erdő szakszerű kezelésére vállal
kozott. Nem volt ő erdőmérnök, de erdészeti 
szakiskolai képzettséggel, szakmája területén 
nem mindennapi gyakorlattal és tapasztala
tokkal birt. Ennek az ügybuzgalma és jelleme 
is elismerést érdemelt. Mégis, nem az volt ő, 
amire városunknak szüksége volt s korai el
halálozása után olyan setétség állott be, mely
ben csak tapogatódzva kereste a tanács a 
a járható ösvényt. És úgy látszik, több mint 
10 évi bolyongás után végre abba a me
derbe jutott az erdőkezelés ügye, amely leg
alább egyelőre biztosítja az aggódókat arról, 
hogy a jelen szükségleteinek ellátása mellett 
a jövő igényeinek kielégítése is megkapja a 
maga alapozó munkáját. A képviselőtestüle
tet helyettesítő faktoroknak, t. i. a tanácsnak 
a prefektussal együtt sikerült megállapodnia 
Jákó Jenő nyug, erdőtanácsossal, aki több 
év óta lakik városunkban s aki vállalta az 
erdők szaknzerü kezelését napidijáltalány fe
jében, úgy, hogy amig az állás törvényes 
formák szerint betölthető lesz, nincs szükség 
többá kapkodásra és kísérletezésre. Ö tudja, 
mit vár tőle a város s a város is tisztában 
lehet azzal, hogy nyugodtan bizhatja erdeinek 
kezelési pontját olyan egyénre, aki tisztviselői 
szolgálatban becsületben töltött élet gazdag 
tapasztalatait hozza gyümölcsözés végett a 
városi adminisztrációba.

Eladó ház. Szászváros, Ország-ut
42. sz. alatti emeletes ház szabad
kézből eladó. Értekezhetni: Holitzer 
Józseffel ugyanott. 59 3-3
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Vágyszárnyon.
Már kétszer csókolta álmából föl 
a halmot, rónát, a tavasz rózsás ajka 
és kétszer vártalak, hogy visszajöjj 
mint Ígérted, lelkem szép imája.

Már két tavaszt zokogtam keresztül 
s két nyarat lepett meg a színes ősz 
és ajkamon mindig egy kérés ül 
óh I miért nem jösz ? miért nem jösz?...

Távolba mereng réveteg szemem 
a föld s ég ajka lázas csókba forr, 
szerelmüket irigykedve nézem, 
míg búsan kérdem ; mikor jösz ? mikor?.

lfj. Medyyety Ernő.

NAPI HÍREK.
— Előléptetés. Az igazságügyminiszter 

előterjesztésére a király Victor V. Paraschi- 
vescu dévai ügyészt a Vll. fizetési osztály II. 
fokozatából a VII. fizetési osztály I. fokoza
tába léptette elő.

— Áthelyezések. Dr. Kalkbrenner Zsig- 
ínond dévai törvényszéki birót a nagyilondai 
járásbirósághoz helyezték át. — Az igazság
ügyminiszter Ioan D. Popescu 1. hátszegi já- 
rásbirót a dévai járásbirósághoz, Margita Já
nos dr. algyógyi vezető-járásbirót a szászkabá- 
nyai járásbirósághoz, Imets llés nagyváradi 
törvényszéki birót a kőrösbányai járásbiró
sághoz, Kovács József aradi törvényszéki bi
rót pedig az algyógyi járásbirósághoz he
lyezte át.

— Kötegyánt visszaadták Magyaror
szágnak. A román-magyar határkiigazitó bi
zottság Kötegyán román határállomást Ma
gyarországnak ítélte oda, visszatolva ezzel a 
román határt Nagyszalontáig.

— Reformációi emlékünnep. A refor
máció évfordulóját a református közönség a 
szokott ünnepélyes keretek között üli meg. 
Vasárnap délelőtt a rendes időben istentisz
telet lesz, amely alkalommal Bodor János ref. 
lelkész prédikál. Az évforduló napján, okt. 
31-ikén (szerdán) d. u. 6 órakor a Kún-kol- 
legium dísztermében a ref. nőegylet és a 
Kún-kollegium tartja meg emlékünnepét a 
következő műsorral:

1. „Térj magadhoz drága Sión“... közének.
2. Gyóni Géza: Árny az éjszakában. Sza

valja Sütő János VII. g. o. t.
3. Bartalus: Fohász. Énekli a ref. nőegy

let vegyeskara.
4. Emlékbeszéd. Tartja Dávid György koll. 

tanár.
5. C. Czerny: Choral-Melodie. Előadja a 

koll. ifjúsági zenekar.
6. Szász Károly : A három testvér. Szavalja 

Nagy llus.
7. „Erős várunk“... közének.
Beléptidij nincs. Perselyadományok a ref. 

nőegylet pénztára javára köszönettel fogad
tatnak.

— A szászvárosi rom. kir. adóhivatal 
közleménye. Az 1923. október havi 1 szá
zalékos forgalmi és fényüzési adó az alábbi 
sorrend szerint fizetendő be: November 5-én 
fizetnek az A. B. betűsök, 6-án a C. D, 7-én 
az E. F., 9-én a G. H., 10-én az 1. K., 12-én 
az L. M. N., 13-án az O. P. R., 14-én az S. 
T. U, 15-én a V. Z., 16-án a társaságok. Az 
alkalmazottak utáni 4 százalékos adó nov. 
10-ikéig.

— Tájékoztató. A róm. kath. hívőkkel 
miheztartás végett e helyen is tudatjuk a kö
vetkezőket: 1. Október 31-én (szerdán) este 
fél hétkor lesz az októberi ájtatosság befeje
zése és Te Deum. 2. November 1-én (Min

denszentek ünnepén) d. e. 10 órakor szent 
mise és szt. beszéd, d. u. háromnegyed öt 
órakor kivonulás a kath. temetőbe. A gyász
szertartást a hősök sirjánál a róm. kath. dal
egylet vegyeskaru éneke nyitja meg, az el
hunyt hősökért mondott ima után szintén a 
vegyeskar énekel a hősök sirjánál. Innen a 
temetőkereszthez vonul a körmenet s az el
hunytakért tartandó közös imát a nőikar gyász
éneke nyitja meg. Végül a kápolnában lesz 
ájtatosság, melyet a „Libera“ közének fejez 
be' A temetőből négyes sorban lesz körme- 
netileg bevonulás a róm. kath. templomba, 
hol a felállított díszes ravatalnál gyászzso
lozsma, közima és szent beszéd lesz. 3. No
vember 2-án, halottak napján a gyászisten
tisztelet reggel 9 órakor lesz megtartva a 
templomban. A hősök sírjának gondozói ez 
utón is kéretnek, hogy a sírok rendbehoza
talát okt. 30 ig okvetlen végezzék el.

— Kitüntetés. Lupás József dévai tör
vényszéki altisztet a király, hűséges szolgá
latainak elésmeréseül, a II. o. érdemrenddel 
tüntette ki.

— A bukaresti nemzeti szinház egy 
csoportja Szászvároson. F. hó 24 és 25-én 
a bukaresti nemzeti szinház egy csoportja 
Sadoveanu J. Marin igazgató vezetése alatt 
Szászvároson fényes sikerű előadásokat tar
tott. Színre került: Vlaicu Voda c. történelmi 
dráma, továbbá „Hamlet“. Mindkét estén zsú
folásig telt meg a Centrai színházi terme. A 
szereplő színészek'mindegyike művészit pro
dukált, amit a közönség viharos tapsokkal 
jutalmazott. A társulat erdélyi kőrútjában még 
számos várost fog meglátogatni.

— A fényképészek csillaga újra feljön. 
Amint a napilapok is jelentették, egy ujabbi 
rendelkezés szerint ezentúl minden 16 éven 
felüli egyén Bzemélyazonoeeigi bizonyítvány
ként szolgáló „buletin de populatie“-vel lesz 
ellátva, amely az illető arcképét is magába 
foglalja. A buletin 3 évre lesz érvényes, de 
évenként láttamoztatni kell. Ennek fejében a 
városok ezért évenként 10 leu adót szednek.

— Kinevezés és áthelyezés. Ioan P. 
Popescu vasiliui helyettes járásbirót az igaz
ságügyminiszter járásbiróvá nevezte ki és a 
szászvárosi járásbirósághoz helyezte át.

— A Piski—Pét rozsé ny vasútvonalat 
újra visszacsatolták az aradi vasutigaz- 
gatósághoz. A vasúti vezérigazgatóság ren
deleté szerint a Piski—Petrozsény vasútvo
nalakat még szeptemberben át kellett volna 
adni a brassói üzietvezetőség kezelésébe. E 
rendelet ellen, amely Arad gazdasági életére 
nézve súlyos visszahatásokat eredményezett 
volna, állást foglalt az aradi kerületi igazga
tóság is, amely terjedelmes memorandumban 
fejtette ki, hogy az átcsatolás nem szolgálja 
sem az aradi, sem a zsilvölgyi lakosság ér
dekeit. A kamara felterjesztésére a CFR. ve
zérigazgatósága a már küszöbön levő átadási 
munkálatokat beszüntette. Ezek szerint tehát 
a zsilvölgyi vonalak továbbra is megmarad
nak az aradi igazgatóság kezelésében.

— Erdélyi magyar ifjak a strassburgi 
egyetemen. A strassburgi egyetem protestáns 
theologiai fakultásán két erdélyi magyar the- 
ologus nyert teljes ellátásból álló ösztöndijat. 
Ezekre a helyekre az erdélyi református egy
házkerület Kállay István és Olajos Lászlót, a 
kolozsvári ref. theologia két legkiválóbb nö
vendékét küldte ki, akik a napokban útra is 
kelnek. Előbbi a helybeli ref. kollégiumnak 
volt növendéke.

— A katholikus egyház évi jelentése. 
Az erdélyi róm. kath. státus folyó évi jelen
tését a napokban adta ki. A jelentés szomorú 

képét mutatja annak a küzdelemnek, amelyet 
a státus a folyó évben iskoláiért és vagyo
náért a kormányzattal szemben kifejlett. Az 
indokolatlan, egymást érő ellentétes kormány
rendeletek nagyon megnehezítették az iskolai 
oktatás zavartalan menetét. A jelentés részle
tesen beszámol a tanulók létszámáról, a ta
nulmányi és fegyelmi állapotról és örömmel 
állapíthatja meg bárki, hogy a státus iskolái 
minden tekintetben megfeleltek a békeévek 
szellemi magaslatának. Tanerői kifogástala
nok, az iskolák berendezése, a tanulók ellá
tása minden tekintetben megfelel az igények
nek. Súlyos sérelmek érték az egyházat az 
agrárreformmal kapcsolatosan, amely az egy
ház ingatlanainak túlnyomó részét potom áron 
kisajátitotta és igy az egyházat jövedelmeitől 
fosztotta meg a művelődés kifejezett kárára, 
összesen 16.389 holdat sajátítottak ki s csak 
1292 holdat mentesítettek a kisajálitás alól. 
Az egyház védekezett ezen, eredményes mun
káját minden tekintetben megbénitó igazság
talan eljárás ellen s a vonatkozó felebbezé- 
seket illetékes helyükre eljuttatta, de az ered
ményről választ még nem kapott. A jelentés 
másik részéből megtudjuk, hogy az egyház 
templomok és iskolák javitására nehéz anyagi 
helyzete mellett is tekintélyes összeget kiván 
forditani. Iti említjük meg, hogy az erdélyi 
katholikus közönség e hó 25-én tartotta ren
des évi gyűlését, amelyen az elhalt br. Jósika 
Samu helyébe uj státuselnököt választott. Az 
uj elnök id. Jósika Gábor lett.

— Magyarországon szaporítják a ter
mőföldet. A földmivelésügyi minisztérium 
tervezetet dolgoztatott ki, hogy a Kecskemét 
Szeged között elterülő szikes és mocsaras ta
lajt mikép lehetne hasznositani. Az Udránszky 
József miniszteri tanácsos tervezete szerint 
nagy csatornát vezetnek át a mocsaras tala
jon, amely a környék vadvizeit magába vonja. 
Ilyen utón 130 ezer holdnyi terület válik el
sőrangú termőfölddé.

— Az erdélyi méhészek gyűlése. Az 
Erdélyrészi Méhész Egyesület gyűlést tartott 
br. Jósika Gábor elnöklete alatt. Az ülésen 
Török Bálint főtitkár bejelentette, hogy a iné- 
zelés szempontjából Ínséges időjárásra való 
tekintettel az elnökség a méhészek között 
kedvezményes áron leendő kiosztás céljából 
2 waggon cukor beszerzése érdekében, a szük
séges lépéseket megtette. Az egyesület méz- 
közvetitéséről, adójáról, kaptárak eladásáról 
szóló jelentése után tudomásul vette a vá
lasztmány az egyesület telepéről beterjesztett 
jelentést is, majd 55 uj tagot vett fel és el
határozta, hogy a tagdijaikkal hátrálékban 
levő tagokat tagdijfizetési kötelezettségükre 
figyelmeztetni fogja.

— Vadbőrök árai az őszi piacon. A 
„Magyar Nép“ Írja; Megindult a vadászat és 
igy elkezdődött a vadbőrök szezonja is. Az 
ősszel elejtett állat szőrméje még mindig nem 
az az igazi érték, amit januárius és februá- 
rius hoznak, mindamellett ez is hozama a 
piacnak és igy érdemes erről is tájékoztat
nunk olvasóinkat. Kolozsváron ma a vadász 
illetve a termelő kezéből a következő árakon 
veszik a szőrmeárusok, szűcsök a bőrt: Őszi 

róka 500—1000, házi nyúl 30 —50, vadmacska 
250-től fölfelé, vakond 8—10, nyest 1600— 
1800, görény 200—350, hörcsög 150-ig, me
zei nyúl 30—40. Azok, akik bőrökhöz jutnak 
hozzá, jól teszik, ha tartják az árut, mert 
még nem alakult ki a szőrme ára. Általán 

nov. 1-én érkezik a lipcsei és londoni piac 
árai. A szűcsök is csak akkor tudnak bizto
san hozzászólni az árakhoz, ha a világpiac 
tájékoztatja, hogy mihez igazodjanak.
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— Nemsokára életbe fog lépni az uj 
bérkocsi-szabályzat. Évtizedek óta van sző
nyegen a szászvárosi bérkocsi-szabályzat meg
alkotása, de még mindig nélkülözzük azt. 
Amint autentikus forrásból értesültünk, a már 
régebben megszövegezett bérkocsi-szabályzat 
a mai viszonyoknak megfelelő változtatások
kal nemsokára érvénybe lép s igy ez a kér
dés is végre megoldást fog nyerni. A bér
kocsitulajdonosok ezután szabályrendeletileg 
lesznek kötelezve arra, hogy felváltva állandó 
éjjeli inspekciót tartsanak, miáltal az utazó
közönség nem lesz kitéve annak, hogy esős, 
hideg időben gyalog legyen kénytelen a 
messze fekvő állomásra menni.

— E héten (29 reggel 6 órától november 
5 reggel 6-ig a Vlád-féle gyógyszertár tart éj
jeli inspekciót. Éjjeli csengő működik.

— Egy köpeniki kapitány — Alvincen. 
A mult hetekben csúnyán becsapta az alvin- 
cieket egy szélhámos. Ugyanis egy napon egy 
fényes tengerésztiszti ruhába öltözött, jó meg
jelenésű egyén jelent meg ott s iratokat — 
melyek valódiságához sok szó férhetett — fel
mutatva, kijelentette, hogy a királyi udvar ki
küldöttjeként azért jött, hogy megtekintse az 
erdőket, vájjon alkalmasak-e arra, hogy az 
udvar vadászatot rendezzen bennük. Az ottani 
lóraültetett papság s más vezető emberek ka
lauzolása mellett mindent megtekintett s az 
udvar és kisérete részére lakásokat is jelölt 
ki. Képzelhetni az alvinciek örömét a királyi 
vendégek jöttének hírére s igy nem csoda, 
ha este bankett keretében ünnepelték a „ten- 
gerésztiszt“-et. A lakomán, amelyen ott volt 
Alvinc község szine-java, számos pohárkö
szöntő méltatta a nap jelentőségét s ünne
pelte a kiküldöttet. A tengerésztiszti unifor- 
misos ur szépen válaszolt ezekre. A vidám 
hangulatot az sem rontotta el, hogy a „ten- 
gerésztiszl" ur hirtelen támadt pénzzavarában 
egyik-másik urat 1—2 ezer leuig „megvágta“, 
azaz megpumpolta. Reggel nagy bucsuzkodás 
közepette hagyta el a községet, amelynek la
kói most hiába várják a felséges és fenséges 
vadászokat körükbe. A napilapok jelentették, 
hogy egy hasonló ruhás „ur“ Egeresen is 
„operált“, de ott lefülelték. Nincs kizárva, 
hogy egy és ugyanazon személy követte el a 
szélhámosságokat.

— A magyar himnusz eltiltása. Az „El
lenzék“ irja: A szépművészeti minisztérium
ban még mindig nem tartják elegendőnek a 
magyar himnusz éneklésének eltiltására vo
natkozólag már kiadott rendeleteket. Ismét 
rendeletet küldtek az egyházakhoz, amelyben 
a miniszter újra meghagyja, hogy a magyar 
himnusz semmi szin alatt sem szerepelhet a 
román állambeli egyházak istentiszteletein. 
Ennek következtében az erdélyi ref. egyház
kerület igazgatótanácsa újabb körlevélben ér
tesítette az espereseket és lelkészeket, hogy 
szigorúan őrködjenek afelett, hogy az isten
tiszteleteken a himnuszt ne énekeljék, mert 
az meg van tiltva.

Egy kerékre szerelhető favágó 
körfűrész eladó. Cim: Rápolthy Béla 
terménykereskedő, Szászváros, Főtér.

79 1-3

Eladó ház. Szászvároson, Strada 
Prințul Carol (Hegy-utca) 27. szám 
alatti ház eladó. Értekezhetni fenti 
szám alatt a tulajdonossal. 7i 1--2

Jó házi koszt kihordásra is kap
ható. Eladó egy uj ottomán ágynemű 
Malom-utca 17. szám alatt. Ugyan
itt paplan-varrást is vállalnak. 73 1-2

a „TRANSSYLVANIA“-ban.

Ma vasárnap, október 28-án 
délután V25 és este Vü9 órakor

HANS MÜLLER színmüve

TÜZEK
Irodalmi dráma 8 felvonásban. Pola 
Negri, Albert Ábel, J. Tiedtke és 

A. Thimmig a főszerepekben.

Szerdán este 8 órakor
szenzációs alkalmi előadás

E L G A 
vagy: „Egy szerzetes élményei“ 6 felv. 
Tragédia. — GRILLPARCER után 

szabadon átdolgozta Jakobson J.
Főszereplők: Magda Sonja, Tini Seu- 
ders, Augusta Liedermann, Max De- 
vrient, M. Neufeld, Victor Franz és 

Fehér Frigyes.

— Államszámviteli tanfolyam a ko
lozsvári egyetemen. A „Keleti Újság“ irja: 
Az egyetem jogi karán az államszámviteli tan
folyamra beiratkozhatnak olyan hallgatók is, 
akiknek nincsen meg sem a rendes, sem a 
rendkívüli egyetemi hallgatók felvételéhez 
szükséges képesítésük. Ezek a tanfolyamhall
gatók nem fognak indexet kapni, de igazol
ványt állítanak ki részükre a beiratás meg
történtéről. Index nélkül is alá vannak vetve 
az egyetemi hatóságoknak, törvényeknek és 
az érvényben levő rendes szabályzatnak.

— A ref. egyház híveihez. A helybeli 
ref. egyház hivei ez utón is tisztelettel fel
kéretnek, hogy hátráiékos egyházi adóikat 
mielőbb befizetni kegyeskedjenek, mert el
leneseiben közigazgatási utón fog az behaj
tatni. Tisztelettel: a ref. egyház pénztári hi
vatala.

— Minden vendéglői étel ára maxi
málható. Fontos és elvi jelentőségű döntést 
hozott legutóbbi ülésén az uj uzsoratör
vény végrehajtásának ellenőrzésével megbízott 
bukaresti speciális bizottság. A bizottság dön
tését 62723—923. szám alatt az ipar- és ke
reskedelemügyi miniszter is jóvá hagyta és 
igy annak gyakorlati alkalmazása a napok
ban kezdetét veszi. A bizottság kimondotta, 
hogy minden a vendéglőkben és éttermekben 
kiszolgált étel ára maximálható és az egyes 
városokban müködö ármegállapitó bizottsá
gok az elvi döntésnek gyakorlati érvényt kö
telesek szerezni. A bukaresti komisszió hatá
rozata nagy konsternációt keltett a vendég
lősök körében, akik szövetségük utján meg
kezdték akciójukat a döntés megváltoztatá
sára, illetve az ételek ármaximálisánál az ed
digi rendszer érvénybetartására.

— Karácsonyi ajándéknak kiválóan al
kalmas két üléses gyermekhajtány eladó. Cim : 
Bugán János kereskedő, Szászváros, Országút.

— Borfogyasztási adó. A pénzügymi
nisztérium közlése szerint a termelő által el
adott bor adója literenként 0 75 leu. Édes 
mustnál. és erjedésaen levő bornál tiz szá
zaik vonható le. A borfogyasztási adó mel
lett továbbra is érvényben marad az egyszá
zalékos forgalmi adó. Más adók vagy illeték 
nem szedhető.

— A teherautók megszabályozása. A 
polgármesteri hivatal közli: A munkaügyi mi
niszter legujabbi rendelete értelmében a 4 
tonnánál nagyobb súlyt vivő teherautókat az 
országutakon való közlekedésből kizárta. 
Ugyanis sok helyen megtörtént, hogy a 4—7 
tonnás sulyok alatt a hidak beszakadtak. Az 
üdvös intézkedés számos hidat mentett meg 
az elromlástól és sok közlekedési akadályt 
háritott el.

— A szesztilalom szigorítása a Zsil- 
völgyében. Dr. Dublesiu György, Hunyad- 
vármegye prefektusa a napokban, a zsilvöl- 
gyi bányatársulatok intervenciójára, szigorú 
szesztilalmat rendelt el az ünnepnapokra. 
Ezen uj intézkedés szerint a vasárnapokat 
megelőző szombat délutántól hétfő reggelig 
szünetel a Zsilvölgyében az alkohol rettene
tes pusztítása, amelyből, a statisztikai adatok 
szerint, ez a bányavidék évente 40 millió leu 
értékű árut fogyaszt el. Ennek a rettenetes 
állapotnak tarthatatlanságát akarja a prefek
tus enyhíteni s ennek tudható be, hogy a 
már régebben elrendelt, de deputációkkal és 
más uton-módon enyhitett szesztilalmat most 
újra megszigoritotta.

— Betöréses-lopás. Az elmúlt napokban 
Marian Mária Felsőmajor-utca 2. sz. alatti há
zába távollétében a déli órákban eddig isme
retlen tettesek betörtek és onnan 300 leu 
készpénzt és egy ezüst órát elloptak. A rend
őrség a tettesek nyomában van s valószínű 
hogy a bűnösök kézre kerülnek.

— Magánvasutvállalatok részvényeinek 
a lebélyegzése. A volt osztrák-magyar mo
narchia területén lévő magánvasutvállalatok 
részvényeinek lebélyegzési határidejét a ke
reskedelemügyi miniszter egyelőre határidő 
nélkül elhalasztotta, illetőleg meghosszabbí
totta. A részvénytulajdonosoknak idő- és költ
ségkímélés céljából hozatik tudomásukra.

Értesítés!

Tisztelettel értesítem Orá^tie 
és környéke tisztelt közönségét, 
hogy f. hó 1-től kezdve a régi

&

Vlád-féle 

gyógyszertárt 
átvettem s azt a régi tradíciók
hoz hűen magam fogom ve
zetni, melynek szives tudomásul 
való vételét ez utón is kérem.

Vlád Virgil, 
az Alba-Iulia-i és Orăștie-i 
gyógyszertár tulajdonosa.

ninnnnimiHinirnir
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Eladó tárgyak. Egy fekete luxus Egy jóra való 13—16 év közötti 
kocsi, Puch-kerékpár, különböző tár-; lehetőleg árva fiú tanoncul felvéte- 
gyak és bútorok elköltözés miatt al-1 tik. Recska István cukrász, Szász- 
kalmi áron eladatnak, Orá^tie, Str. i város, Vásár-utca. 65 2-3
Saguna 10. sz. alatt. ' T7T T ; CZ: ~~_____________________________ Egy jokarban levő Singer fele 

varrógép eladó. Cim : Szászváros 
Malom-utca 9. szám. 68 2-3A legolcsóbb bőr-, talp- és 

cipész-kellékek beszerzési 
forrása :

Rosenfeld és Társa
ALBA-IULIA. 77 í-io

I

T. üzletfeleimet és a megye 
t. közönségét tisztelettel érte
sítem, hogy Szászvárosról el
költözvén, üzletemet f. év 
november hó 1-től kezdve

Str. Prințul Carol A H LJcVdn (Hunyadi-ut) 4/.

a megyei közkórházzal szem
ben nyitom meg. — Ugyanott 
egy jobb házból való fiú ta- 
noncul felvétetik. — A n. é. 
közönség szives pártfogását 
továbbra Is tisztelettel kéri: 

loarj Coma 
szíjgyártó, nyerges és böröndös.

I

I

Eladó ház. Szászvároson a Régi- 
kasztói-utcában azonnali beköltöz- 
hetéssel egy ház eladód Bővebbet 
Cioca György kereskedő üzletében 
Szászvároson. 55 3-3

Megjelent a
Rózsavölgyi és Moravetz 
karácsonyi albuma 

! 34 szebbnél-szebb zenemű! Mo
dern táncok, dalok, kupiék, ma
gyar nóták, operák, előadási da
rabok és négykezesek. Ára 96 Lei. 
Kapható a

Szászvárosi Könyvnyomda Rt.
könyv és papirkereskedésében.

l'Xyomdász-tanonc felvétetik.

Löw Viktor bőrkereskedő 
Elvállal háznál, bármily mennyiságbEn 

favágást 
hasítással együtt benzin motorral. 

Rendeléseket az üzletben vállal.
01 2-2

Olcsó cipő
kiárusítás!

3
5

» 
w 
» 
«

:

36-39 „
31-35 „
28-30 „

Férfi borjubőr 40-45 szám
Fiú „

Gyermek,,
Női kivágott fekete vászon cipő 

„ „ fehér „ „
Tisztelettel:

I I250-300 Len
200-230
160
130
180
150-180

NAGY ISTVÁN 
cipész, Szászváros, Klastrom-u. 3, 
(a róm. kath. templommal szemben).

17 13—

9z őszi 
idényre nagy / 
választékban*!

érkeztet: 1

Paplan, WATTA
I-a minőségben kapható

Orăștie-Szaszváros. 68 2-2

Férfiruha-, ragláti- és télikabát 
kelmék. * Női vélour és gabar
dine kabátkelmék, úgyszintén 
mindennemű női ruhaszöve
tek, trikó-selymek, bárso
nyok dus választékban ! Első
rendű minőségű tenniszflane- 
lek és barchettek, kelengye
vásznak, férfi divatcikkek, min
denféle cipőáruk, jemperek, 
swetterek, kötött női és gyer- 

mek ruhák stb. stb.

ț Tisztelettel

^BFdinánd

675 - Lei
»
»
n
»
u
M
9f
»
»
n

Hz őszi idény hsálltával újból előtérbe kerül a felsőruházat beszerzése.

Lnwy Sándor versenyáruháza
Petro$eni-ben

különös sújt fektet arra, hogy a középosztály, ki a jelenben a 
legnehezebb gondok között tudja csak magát jó ruházattal el
látni, hogy aránylag kevés pénzért olcsó és jó kész ruházat
hoz jusson hozzá, miért is a következő versenyárakon hozza 

óriási készruha készletét forgalomba:
Rövid télikabát

„ „ szőrme gallérral — — — — 910 —
„ „ bundás béléssel — — — — 1200-—

Bőrkabát bundás béléssel — — — — — 3900 —
Paletó vagy Ragián elsőrendű, saját készítményeim, átlagár 790’— 
Hosszú télikabát, igazi uriszabás, bársony gallérral— — 1750 — 
Ugyanaz szőrme gallérral — — — .— — 1915-—
Téli öltöny minden színben — — — — 695’—
Angol öltöny sport szabás— — — — — 11OO-—
Angol kangarn úri öltöny — — — — — 1650-—
Ugyanaz mérték szerint — — — — — 1750'—

EzenhiDül mindEnféle ndi-habátohat a lEgutoIsú divat szerint tartoh raktáron.
Igen kérem nagyrabecsült vevőimet, hogy mielőtt ruhaszükségletét óhajtja 

beszerezni, okvetlen nézze meg nálam versenyképes áruimat.
* Kiváló tisztelettel:

Löwy Sándor Verseuyáruháza petrozséfty.
134 42—52

férfi és női I
?

divatáruháza
56 3—3

Nyomatott a SzászvArosi Könyvnyomda Részvénytársaság qyorssajtóján 1923.


