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Rovás>
A város fogalma. 
Falu akar lenni - Szászváros ?

A tanya, a falu, a város, a nagy- és világ 
város fogalmával, kritériumával sokan nin
csenek tisztában. Sokan vannak, akik össze
tévesztik, összekeverik e fogalmakat s nem 
tudják vagy nem akarják megérteni, hogy a 
mi Mucsán, Kutyabagoson helyénvaló, rendes 
dolog, az egy rendezett tanácsú városban ki
rívó, sértő, bántó s jogosan váltja ki az éles 
és súlyos kritikát.

A város fogalma, kritériuma involzálja, hogy 
a kötelékében élők minden téren érezzék, ta
pasztalják, hogy nem falun, tanyán, hanem 
egy magasabb műveltségi fok következtében 
nagyobb igényekkel biró s ezeknek kielégí
tését követelő „közösségiben (városban) él
nek, laknak.

Szászváros — mint neve is mutatja — már 
századok előtt is város — és pedig nagy részt 
szászok által lakott város — volt. Dicső múlt
jának történelme szerint is kivált a többi ha
sonló kaliberű városok közűi és mint rende
zett tanácsú szabad királyi város sok ideig | 
nevének és jellegének megfelelő életet élt. 
Fejlődött, virágzott s ipara, kereskedelme, va- 
gyonosodása magasabb kultúrát teremtett itt, 
amelynek révén joggal nevezhette magát vá
rosnak. A hajdani sok tagot számláló szász
városi iparos céhek nagy száma és iparcik
keinek kitűnősége városunkat messze földön 
tette ismertté, hiressé.

Az utolsó évtizedekben városunk fejlődé
sében, dacára több milliót kitevő vagyo
nának, stagnálás s — mondjuk ki bátran 
— hanyatlás állott be. Az akkor még létezett 
városi képviselő testületek energiái a politikai 
és személyi ellentétekben, súrlódásokban és 
a pót-adót minden körülmények között elke
rülni akarásban merültek ki. (Isszuk is most 
a levét ennek I A szedő gyerek I). A háború 
aztán betetőzött mindent s ma már a legfe
lületesebb szemlélő is láthatja, hogy Szász
város az elfalusiasodás lejtőjére jutott.

A városi autonómiák felfüggesztésével a 
városi képviselőtestületek megszűntek s igy a 
város adófizető lakosságának kevés szava, 
befolyása van a város ügyeibe. A város ma 
már több száz milliót kitevő vagyona feletti 
rendelkezésben is a polgárság nincs képvi
selve s igy a város természetszerű fejlődése 
elé is nagy akadályok görbültek. De ezek 
dacára is a fejlődés törvényeinek érvényesül
nie kellene, ha az a maradi szellem, amely 
a háború előtt is reáfeküdt városunkra, nem 
ülne a nyakunkon. Mindnyájunk nyakán, de 
főleg azokén, akik hivatva volnának ezt az 
értékes javaktól és erőktől duzzadó, de le-

thargikus álomba merült várost előrevinni, 
felvirágoztatni.

Éhez a munkához a város hivatalos veze
tőségén kivül a nagytőkések, bankok, válla
latok, intézmények, egyesületek (ami sok van 
Szászvároson) vállalkozási kedvére, tevékeny
ségére is szükség van. Ezek együttes mun
kája, akarni tudása és tudni akarása teremt
hetik meg azt az alapot ahoz, hogy Szász
város mint város továbbra is fennálva, a ha
ladás, a fejlődés útjaira térjen. Sok-jsok fel
adat vár megoldásra, melyeket rendre-rendre 
meg kell kezdeni s befejezni. Városház épí
tése, utcáink, útjaink kifogástalan kikövezése, 
aszfaltozása, kórház, vásárcsarnok építése. Víz
vezeték, artézi kút, csatornázás, hidak, a vas
úti állomás közelebb hozása, tisztviselő és 
munkáslakások építése, nagy tűzi- és ha
szonfa raktárak létesitése, a köztisztaság ja
vítása, ipari és állatkiállitás rendezése, gyá
rak, ipari vállalatok alapítása, ipariskola fel 
állítása (lásd Dévát) stb. stb. mind megany- 
nyi olyan kérdés, amelyek megvalósítása 
pezsgő élet teremne városunkban, amely fe
lett a maradiság olyan vészjóslóan terjeng.

A város nagy vagyona., és 
megszaporodása sok mindent lehetővé tesz s 
éppen azért össze kell állni azoknak az erők
nek, amelyek az „elfalusiasodás“ veszedel
mét el tudják hárítani rólunk.

A halasztás, a várakozási állapotra való 
helyezkedés sokaknak lehet kényelmes, de a 
város fejlődésére nézve feltétlenül káros.

Más városok túlszárnyaltak minket, másut 
pezsgő élet van, mig nálunk arasznyi sárha
barcsban cammog ki- s be a rozoga omni
busz, amelyből — különösen esős, sáros, 
ködös időben — az éjfélutáni villanytalanság 
koromsötétjében kiszálló idegen utas ilyen s 
ehez hasonló szavakat ejt: Ördög vigye ezt 
a ronda falut!

Maga-magától még a fü sem nő, eső kell 
hozzá, ép úgy városunk fejlesztéséhez, ipari 
és kereskedelmi forgalmát emelő munkálko
dáshoz is a meglevő anyagi és szellemi erő
kön kivül kell még valami: az erős akarat, 
a minden elfogadható áron való akarás, mely 
nélkül lassan és csendesen, de biztosan el
jutunk ahoz, hogy rendezett tanácsú, de sok 
rendezetlenséggel biró s fizetésekre nagy 
összegeket fordító városunk faluvá degredá- 
lódjék. Egy hasznunk lesz belőle; nem kell 
falura menni nyaralni, itthon is megcseleked- 
hetjük azt. Vederemo!

ifj. Szántó Károly.

— Megjelent Románia uj helységnév
tára. A helybeli postafőnökség közli, hogy 
Románia uj helységnévtára könyv alakban 
megjelent. A névtár, amely az ország összes 
városainak, községeinek, telepeinek nevét,

utolsó postáját stb. románul, németül, ma
gyarul, oroszul egyéb tudnivalókkal közli, 50 
leuért kapható a helybeli posta és távirdafö- 
nökségnél. Kereskedők, iparosok nagy hasz
nát veszik e műnek.

— Láttamozni kell a külföldre kerülő 
diplomákat. Az „Ellenzék“ irja: A közok
tatásügyi minisztérium 1922. november 9-én 
102238. sz. alatt hozott határozatában arról 
értesíti az egyetemek rektorát, hogy a minisz
ter intézkedése szerint a külföldre kerülő 
összes felsőbbiskolai és, egyetemi igazolvá
nyok, bizonyítványok és bármelyrendü dip
lomák érvényüket vesztik a közoktatásügyi 
minisztérium központi osztályának láttamo- 
zása nélkül. Épen ezért fölkéri a rektorokat, 
hassanak oda, hogy a vezetésük alatt álló 
diákokat értesítsék erről az elhatározásról, 
ami a hivatalos okmányokkal való visszaélé
seket akarja a külföldön is megakadályozni. 
A láttamozásra kerülő okmányokra két leues 
okmánybélyeget kell tenni. Az okmányokat 
kérvény kíséretében kell Bukarestbe juttatni.

— Sajtóügyi-bizottság a „Magyar Párt“ 
kebelében M

i J^l^^^ff ps ennek'irtjärr
a közvélemény megfelelő tájékoztatása cél
jából megszervezi kebelében a sajtóügyi-bi- 
zottságot. A bizottság már meg is alakult, 
amelynek tagjaiul: dr. Grandpierre Emil és 
Paál Árpád alelnököket, valamint dr. gróf 
Bethlen György és dr. Zágoni István bizott
sági tagokat választotta meg a Párt titkársá
gának bevonásával. Jövőre a sajtó és igy a 
közvélemény megfelelelő tájékoztatása ezen 
bizottság utján fog történni. A „Magyar Párt“ 
titkári hivatala ezidő szerint Cluj—Kolozsvár 
Str. Regina Maria (Deák Ferenc) utca 35. 
szám alatt székel.

Az országos egysege Magyar Párt
* hunyadvármegyei szervezkedése.

Az országos Magyar Párt, amelynek szer
vezete már az ország majdnem minden ma
gyarok lakta vidéken kiépült, december hó 
9-én vasárnap tartja hunyadvármegyei alakuló 
gyűlését Déván, a „Fehér-Kereszt“ szálloda 
földszinti termében, a kormányhatóságilag jó
váhagyott szervezeti szabályzat és a központi 
intéző bizottság által elfogadott ügyviteli sza
bályzat utasításai szerint.

A vármegyei szervezet előkészítői a párt
nak oly értelmű megalakítását fogják a gyű
lésen indítványozni, amely magában foglalja 
mind ama választókerületeknek területét és 
közönségét, amelyek önálló tagozatot alakí
tani nem kívánnak. Ez ideig a dévai, vaj
dahunyadi,* kőrösbányai, algyógyi és maros- 
illyei választó kerületek egységes tagozatával
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számolhatunk, mig a hátszeg, petrozsény és 
szászvárosi közönség elhatározása nem ala
kult ki világosan. De a gyűlésen már vagy 
a megalakult helyi tagozat fogja magát kép
viseltetni, vagy a központi tagozatba közvet
lenül lép be az illető vidék.

Ha e kerületek önálló tagozatok megala
kítását elhatározzák, úgy az összes vármegyei 
tagozatok egy központi megyei választmányt 
fognak alakítani a szervezeti szabályzat 6. 
§-ának rendelkezése szerint.

A szervezeti szabályzat 1. §-a úgy rendel
kezik, hogy minden 20 életévét ketöltött fed- 
hetlen jellemű román állampolgár (férfi és nő) 
aki belépési szándékát aláírásával tanúsítja, 
tagja a pártnak.

A tagjelentkezés már meg is kezdődött és 
tekintettel arra, hogy az ország magyarságá
nak eminens érdeke fűződik ahoz, hogy po
litikai szervezete legyen és e szerv erős, élet
revaló és életreképes legyen, ez okból abban 
minden magyar ember, intézmény, egyház 
meg kell találja az állammal, a kormányok
kal, a törvényhozással, a hatóságokkal és vé
gül polgártársaival szemben minden irányban 
ható törekvéseinek alkotmányos küzdőterét.

Ez a párt a Magyar Szövetség beszüntetése 
következtében a romániai magyarság politi
kai megnyilatkozásainak egyetlen eszköze oly 
értelemben, hogy az erdélyi magyarság aka
rata, vágyai, törekvései vagy elhatározásai, 
panaszai és cselekedetei ma már csakis általa 
érvényesülhetnek.

NAPI HÍREK.
— Dr. Nagy Károly ref. püspök Te

mesváron. Dr. Nagy Károly erdélyi refor
mátus püspök Temesvárra utazott, hogy meg
kezdje bánsági inspekciós kömtját. A püspök 
szerdán este nyitotta meg az adventi ájtatos- 
ságot a református templomban.

— Ki lesz a Szászváros—Hátszeg— 
Vajdahunyadi szenátori kerület szená
tora? Popovits Ottó lemondása folytán a 
fenti szenátori kerületben, f. hó 5 és 6-án 
újra szenátorválasztás lesz. A jelölés megtör
tént s ellenjelölt nélkül a liberális párt je
löltje, Constantinescu Tankréd ipar és ke
reskedelmi miniszter jelöltetett. Az egyhangú 
— ellenjelölt nélküli — választás tehát iz
galmak nélkül fog lefolyni, amennyiben sza
vazásra nem fog kerülni sor.

— Eljegyzés. Bőidért István a. napokban 
tartotta meg eljegyzéséi Buday Manyika ur- 
leánnyal Vulkánban.

— Az Erdélyi Református Egyházke
rület múlt hó 23, 24 és 25-én tartotta meg 
közgyűlését. A tárgysorozatából mint kiemel
kedő mozzanatokat említjük meg: a papok 
szentelését, Kenessey Béla volt püspök sír
emlékének a házsongárdi temetőben történt 
felavatását és két külföldi testvéregyház ki
váló tudósainak előadásait.

A legújabb rendelet szerinti

uj arcképes személyazonossági 1 
igazolványokhoz |
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előfizetőinket tisztelettel kérjük, 
hogy hátralékaikat beküldeni, elő
fizetéseiket postafordultával meg
újítani szíveskedjenek, mert ellen
eseiben — legnagyobb sajnála
tunkra bár — kénytelenek leszünk 
lapunk további küldését jelen 
számmal beszüntetni.

Kiváló tisztelettel:
A kiadóhivatal.

— Harangszentelés. A helybeli ev. szász 
egyház f. hó 2-án vasárnap d. e. szenteli fel 
ünnepélyesen a háborúba vonult két harangja 
helyébe beszerzett uj harangokat. Az ünne
pélyes istentisztelet, amelyre az összes hiva
talok meghivattak, d. e. 10 órakor veszi kez
detét.

— Román hírlapírók estélye Szászváro
son. Az erdélyi román hirlapirók szindikátusa 
segélyalapja javára a kolozsvári román nemzeti 
szinház néhány tagjának közreműködésével f. 
hó 25-én Szászvároson, a „Central“ szálloda 
színházi termében tánccal egybekötött irodal
mi és művészi estélyt rendezett. Az óriási ér
deklődés zsúfolásig megtöltötte közönséggel 
a termet. Az estélyt Mota János, a helybeli 
„Libertatea“ lap szerkesztője üdvözlő beszéde 
nyitotta meg, aki a sajtó hivatásáról elmél
kedve annak kötelességeit és eredményeit is 
hűen rajzolta a hallgatók elé. A szindikátus 
nevében Dragnea hírlapíró válaszolt. Marcu 
énekművész kellemes, tiszta hangjával opera 
áriákat énekelt Corvin Simonné urhöigy pre
cíz és magasabb iskolázottságról tanúskodó 
zongora ki6érete mellett. Stoica és Clopotel 
újságírók figyelemmel kísért előadásai után 
Vasilescu színművész és Medianu Apriliana 
szinmüvésznő mutatták be tudásukat nagy 
hatást keltve. Az irodalmi és művészi nívón 
álló előadást reggelig tartó tánc és mulato
zás követte. A közönség egy kellemesen eltöl
tött est emlékeivel távozott ezen estélyről.

— Uj adókönyvecskék. Az „Ellenzék“ 
Írja: A pénzügyminisztérium rendeletet adott 
ki, hogy 1924. január elsejével kezdve, va
gyis az uj pénzügyi év beálltával az egyes 
adóhivatalok minden adófizetőnek adóköny
vecskét kell kiállitani, amelyben ki kell tün
tetni az egyes adók összegét, az időközön
kénti befizetésekkel együtt. Ez az adóköny
vecske az összes hatóságok előtt személy
azonossági igazolványul is szolgál és ebben 
a tekintetben egyenrangú lesz a rendőrség 
mellett működő népesedési hivatalok által 
kiállított fényképes személyazonossági iga
zolványokkal.

— Szászváros költségvetése elkészült. 
A városi számvevőség Herlea polgármester 
vezetése alatt már elkészitette városunk 1924. 
évre szóló költségvetését. A pénzügyi, jogi és 
gazdasági bizottság már áttekintette a költ
ségvetést, amely a városi tanács, a megyei 
prefectus elé kerülve fog végleges jóváhagyás 
végett az illetékes minisztériumba küldetni. 
Annak idején ismertetni fogjuk a felterjesztett 
és jóváhagyott költségvetés adatait.

— Concert. Vulpescu Mihály, a monte- 
carloi opera tagja Szászvároson f. hó 5-én 
este 9 órai kezdettel hangversenyezni fog. A 
kiváló énekművész már számos erdélyi vá
rosban hangversenyzett s mindenütt elisme
rést* aratott. Programmjában Schubert, Verdi, 
Schumann, Diaz, Berlioz, Massenet stb. ze- 
neköltök szerzeményei szerepelnek, ö maga 

is sok szép dal szerzője. A concert iránt nagy 
az érdeklődés.

— A vajdahunyadi Sfatul Negustoresc 
rendkívüli közgyűlése. Tudósitónk írja: A 
vajdahunyadi Sfatul Negustoresc múlt vasár
nap délelőtt a bukaresti kongresszussal kap
csolatosan, rendkívüli közgyűlést tartott. A 
közgyűlést az időközben lemondott Wachter 
lózsef elnök helyett Tintea Miklós elnökhe
lyettes nyitotta meg, aki ez alkalommal a 
közgyűlésre meghivta az ottani iparosokat is. 
Helyettes elnök a gyűlés megnyitása után 
javasolta a közgyűlés elnökéül Dr. Popovics 
ipartestületi elnök megválasztását, akit a köz
gyűlés egyhangúan meg is választott. Elnök 
ismertette a közgyűlés célját és felhivta a 
jelenlevők figyelmét annak nagy fontosságára. 
Az elnöki megnyitó után alelnök ismertette 
a bukaresti központ átiratát, mely szerint a 
m. hó 26-ára jelzett országos kongresszus f. 
hó 9—10 napjaira lett halasztva. Ezután a 
közgyűlés elhatározta, hogy a helyi tagozat 
szintén fog delegációt küldeni az országos 
kongresszusra s mint Déván, úgy Vajdahu- 
nyadon is, még ott a közgyűlésen nyolcán 
jelentkeztek már saját költségükön a kon
gresszusra való elutazásra s az iparosok is 
kijelentették, hogy a maguk kebeléből is kül
deni fognak 1—2 tagot. Szászváros kereske
dői, iparosai mikor követik Dévát, Vajda- 
hunyadot ?1

— Hirdetmény. Az 1923. november havi 
fényüzési és forgalmi adók a következő sor
rendben fizetendők be : 1923. december 7-én 
azok, akiknek családi nevük A. B. betűkkel 
kezdődik, 8-án C. D., 10-én E. F. G., 11-én 
H. I. K., 12-én L. M. N., 13-án O. P. R., 
14-én S. T. U., 15-én V. Z., 17-én a rész
vénytársaságok. Az alkalmazottak utáni 4% 
adó december 10-ig fizetendő be. A szász
városi rom. kir. Adóhivatal.

— Déva város erdőügye. Déva város 
tulajdonát képező körülbelül 187*7 katasztrá- 
lis hold erdő faanyaga 1923. dec. 20 án d. 
e. 10 órakor Déva város polgármesteri hiva
talának 1 számú termében nyilvános árveré
sen el fog adatni. Az erdőigazgatóság köz
lése szerint a 187*7 holdon mintegy 28510 
m. bükk tűzifa teríhelhető. Kikiáltási ár 
1,614,288 leu, melyen alól a fa nem adatik el. 
Bíztositék 162,000 leu. A feltételek a dévai pol
gármesteri hivatalnál, az erdőfelügyelőségnél 
és az erdőgondhokságnál tekinthetők meg.

— Az „Astra“ szászvárosi fiókja a dec. 
elsejei ünneppel kapcsolatosan folyó hó 1-én 
Szászvároson a „Cantral“ színházi termében 
műsoros estét rendezett. Péntek este kivilá
gítás és zenés-takarodó volt és szombaton 
pedig a város zászlódiszt öltött.

— Színházi hír. Gáspár Jenő színtársu
lata — amint értesültünk — nemsokára me
gyénkbe jön s először Petrozsényben fog elő
adásokat tartani.

SCHULLER
i szászvárosi fényképész;
I
( 109 1-6

személyazonossági 
igazolványokhoz szükséges 

fényképeket t

| legrövidebb idő alatt készít. g
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— Vízvezetékek a székelyföldi falvak
ban. Az „Ellenzék“ írja: A hosszú és szá
raz meleg ősz a vízben amúgy is gyenge 
nyikómenti falvakat kemény próbára tette. A 
hegyvidéki lakosság már évszázadok óta mun
kaidejének legnagyobb részét 3—4 km.-röl 
való vizhordásra kénytelen elforgácsolni, hogy 
a háztartás számára és állatjaiknak a megfe
lelő vizet megszerezhessék. Most az utóbbi 
időben Szombatfalva segitett magán vízveze
ték készítéssel. Jelenleg Tordátfalva község 
lakói állottak neki s közmunkával teremtenek 
maguknak éltető vizet. Énlaka is ezzel az 
okos ideával foglalkozik. — Csak Szászváros 
városa alszik.

— Trachoma. (Egyptomi szemgyuladás). 
Egyike a legveszedelmesebb és hosszantartó 
szembetegségeknek, melyet állítólag Napóleon 
katonái hoztak Afrikából Európába, akikre a 
benszülőttekről ragadt. A trachoma ragályos 
voltánál fogva közveszélyes és egyedül érin
tésre fertőz. A szemhéj kötőhártyájában cso
mók képződnek, melyek alapos gyógykezelés 
után hegek hátrahagyásával gyógyulnak. A 
trachoma folytonos könnyezéssel, csipázással, 
fényiszonnyal jár; igen súlyos vagy elhanya
golt esetekben tönkre teheti a szem szaru
hártyáját és még gyógyíthatatlan vakságot is 
okozhat. Terjesztője a szem megszaporodott 
váladéka, a genyezéstől zavaros könnyezés, 
melytől a szem mindig nedvezik és amely 
beszáradve a szemzugokban és a pillák közé 
tapad. Terjesztője mindaz, amit a gyuladt 
szem beszennyez, a kéz, a zsebkendő, törül
köző, ágynemű, a megérintett kilincs. Véde
kezhetünk a trachoma ellen, hogy senki más 
törülközőjével nem törülközünk, alapos tisz
togatás nélkül nem használjuk másnak mos
dótálát, mosdóvizét; senkitől zsebkendőt hasz
nálatra nem kérünk s minden tekintetben a 
tisztaságra nagy súlyt fektetünk. A trachoma 
némelykor a megfertőzött szemben hevesebb 
gyuladás képében lép fel, többnyire azonban 
alattomban fejlődik, mintha egyszerű szem
hurut volna, mig a kötőhártya érdessége és 
rögei felismerhetővé teszik.

— Vizsgabál. December 9-én vasárnap 
fog megtartatni a Zeiger—Kiss-féle tánciskola 
vizsgabálja, mely alkalommal egy gyönyörűen 
összeállított nivós programú táncművész-estélyt 
fognak rendezni, amire a közönség figyelmét 
annál is inkább felhívjuk, mert nagyon ritkán 
van alkalma a közönségnek ilyen szép tánc
estélyben gyönyörködni, mely mindenütt óri
ási sikert és közmegelégedést keltett.

— Gőzfürdő hölgyeknek f. hó 6-án és 
bármely 1-je vagy 15-ike utáni első csütör
tökön. Gőzfürdő uraknak bármely péntek és 
szombat délután. Kádfürdő bármely csütörtök, 
péntek, szombaton egész nap és vasárnap 
délelőtt.

— A dévai ipariskola. A dévai iparis
kolában, amelynek felszentelésén Constanti- 
nescu A. és Tankréd, Vaitoianu és Mosoiu 
miniszterek személyesen is résztvettek, m. hó 
4 én kezdődött meg a rendes tanítás. Az in
tézetnek eddig 20 rendes és 15 rendkivüli 
tanulója van. A tanítás egyelőre a bádogos, 
kovács és asztalos szakmán folyik, de ké
sőbb a többi iparos szakok is elhelyezést 
fognak nyerni. — Déva ezzel is egy lépéssel 
előbbre jutott Szászvárosnál!

— A besorozott lovak felmentése. A 
hadkiegészítő parancsnpkság közhírré tette,' 
hogy azok, akiknek lovuk, szekerük stb. ka
tonai célokra be van sorozva, a felmentés 
iránti kérésüket f. hó 10-ig nyújtsák be a 
hadkiegészítő parancsnoksághoz Szászvároson.

ERZSÉBET MOZI
a ,,TR ANSSYLV AN I A“-ban.

Ma vasárnap, decemb. 2-án 
délután Va5 és este V29 órakor 

Ófensége a király 
aradi látogatása november 10-én.

Corlingtoni ¡¡Főhős.
Társadalmi dráma 5 felvonásban.

Főszereplők:
Käthe Haack, Brúnó Kastner.

Ezek után

Rang és mód.
Szigeti József színmüve filmen 5 felv. 
Főszereplők: Kürthy György, Haraszty 
Mici, Bojda Juci, Szerémy Zoltán, Dr.

Torday Ottó, Mattyasovszky Ilona.

JíétKöznapi műsor szenzáció!
Bővebbet a hirdető szekrényben.

— Ha esik az eső. Városunk már a há
ború előtt is hires volt utcáinak, útjainak 
hiányos és rossz kikövezéséről, aszfaltozásá
ról, valamint gyenge világitásáról, éjfél utáni 
sötétségről. (No meg sok egyébről is 1 Szedő 
gyerek.) A hosszabb ideig tartó eső révén 

Célszerű karácsonyi ajándékot, úgymint: 
kalapot, 

fehérneműt, 
harisnyát, 

keztyüt, 
nyakkendőt, 

zsebkendőt
nagy választékban ajánl

C. ZOBEL divatkereskedő

újra láthattuk és tapasztalhattuk, hogy egyes 
utcákban s főleg a városon keresztül a vas
úti állomásig vezető országút hogy néz ki. 
Nem sár, hanem egy circa másfél arasznyi 
habarcs úszkál az úttest felett. Kocsi, ló, em
ber sárral precskelten áldják közlekedési 
útjaink mucsaiasságát s a házak falai is jel
zik, hogy az autók, kocsik kerekei, szaladó 
lovak patái az ut sarát, habarcsát szecessziós 
művészek ecsetét megszégyenitő módon tud
ják felmázolni. Aki pedig esős időben gya
log akar a vasúti állomásra menni, az meg
tapasztalhatja, hogy az „idegen forgalom“ 
fellenditése körül mekkora csökönyösséggel, 
közömbösséggel „tevékenykednek“ az illeté
kes tényezők.

— Éjjeli inspekciót e héten (december 
3 reggel 6 órától december 10 reg. 6 óráig) 
a Graffius-féle gyógyszertár tart. Tessék csen
getni 1

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Névtelen levelekre nem válaszolunk, kéziratokat 

vissza nem adunk.
Af. D. A jövő számunkban közölni fogjuk.
H. N. Kolozsvár. Elintéztük. Karácsonykor. Üdv.
M. J. Déva.?????!
M. Á. I’etrozsény. Beküldött verséről levélben. 

Kérünk prózát is.
B. L. Vajdahunyad. A megbeszélt ügyben szi

ves sorait várjuk. Ha szükséges, személyesen is ott 
leszünk.

F. E. Ha bejön értesítsen, egy fontos ügyben 
szeretnénk megbeszéléseket folytatni.

Kiváncsi. A kérdezett csendes visszavonultság- 
ban pihen babérjain és — papírjain.

Jó házból való fiú fodrásztanonc- 
nak fölvétetik. Dörner Antal, Str. Ba- 
rijiu 2. • no í-

Egy jó házból való fiú tanon- 
cul felvétetik Wolff Róbert timár- 
mesternél Szászvároson. 93 3—3

Egy jó házból való fiú tanon- 
cul felvétetik Hirsch és Róth di
vatáru kereskedőknél Szászvároson.

97 3-3

Nr. 2805—923. adm.

Hirdetmény.
Közhírré tétetik, hogy Orá^tie város 

nyilvános árverés utján bérbe adja a 
város tulajdonát képező alsó (volt Zeit- 
ler-féle) és középső (a szeszgyár mel
letti) malmokat 1927. év december hó 
31-ig terjedő időre.

Az árverés f. év december hó 10-én 
d. e. 10 órakor lesz megtartva a város
házán, ahol az árverési feltételek a hi
vatalos órák alatt szintén megtekint
hetők.

Orá§tie, 1923. november 25.
Herlea s. k.

primar.
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Karácsonyi vásár!
Férfi-ruha és kabát szöve
tek, női kostüm és velour 
szövetek, vásznak, oxfortok, 
zefirek, kötött és szövött 
áruk legolcsóbb napi árban

Dörner o Lewitzhy
cégnél Or^tie-Szászvárns, Hispiactér. 102 2-3

Könnyű túra automobil, ame
rikai, Ford rendszeri!, 16-20 lóerős, 
4 üléses, elektromos és acetylen vilá
gítással, 6 külső- és 9 belső jómi- 
nőségü gummival, üzemképes álla
potban, társas üzletben kitünően be
vált, megváltozott viszonyok miatt 
eladó. Orá^tie, Alsómajor-utca 1. sz. 
(Sarok ház.) 96 3-3

Nyo m dász-ta none
azonnali belépéssel felvétetik.

A legolcsóbb bőr-, talp- és 
cipész-kellékek beszerzési 

forrása :

Rosenfeld és Társa
ALBA-IULIA. 77 6-10

.. .... ............................. 
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A legszebb karácsonyi és újévi ajándék egy a

Értesítés I 37 7~
Van szerencsém a n. é. közönség
nek szives tudomására hozni, hogy 
Malom-utca 18. sx. alatti saját 
házamban lévő műhelyemben ál
landóan kapható sajat készitményü 

kész férfi- és fiú-ruha, nagykabál 
stb., kitűnő szabás, jó kiállítás és 
jutányos árban. Úgy szintén férfi 

’rendeli munkákat a legújabb di
vatnak megfelelően készitek és vál
lalok. — Egyben tudomására ho
zom a n. é. hölgyközönségnek, 
hogy külföldi fővárosból beszerez
tem a legújabb

női divat különlegességeket, 
női kosztümöt, nagykabátokat fran- < 
cta mnirkákban a legmodernebb j 
stílben készitek. — Szíves pártfo- ? 
gásukat továbbra is kérve, vagyok * 
kiváló tisztelettel

ben kő lajos!
női- és férfi szabó, Szászvároson. »

' Kereskedelmi, személyi vagy - 
bármilyen magánügyek 

(vízumok beszerzése, áruk átvétele, 
waggonirozása stb.) bármely vá
rosban leendő elintézését 100 leu 
napidij és a vasúti költség (III 0. 
jegy) megtérítése ellenében elvál
lalom. Levélbeli megkeresésekre 

azonnal válaszolok!
bíró Izidor, Oi^tin-Szászváros
108 Galamb-utca 5. szám. 1—5
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Városi Xbyvtty
Részuénv-Tánsasán *<»
elvállalja bármi
nemű nyomtatvá
nyok, részvények, 
művek, folyóira
tok, stb. legmo
dernebb stilszerü 
előállítását, ebnek

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

i • 1 I I f 11 L1’ D rom- kír. udvari 
XlUjl JL fényképész

szászvárost műintézetében művészi kivitelben készült

vagy bármilyen5 fénykép után készített 

fényképnagyitás!
Munkatorlódás miatt a december 5-én túl felvett fényképnagyitási 

megrendelések csak újév után teljesittetnek. 104 2-3 tv
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Hajhullás- és korpa ellen |

kapható : i

Löw Károly illatszertárában ;
Orá^tie-Szászváros. „4„- '

vásári hirdetménye
I pár meleg női harisnya
I „ amerikai női harisnya
I „ meleg férfi sokni
1 „ heztyö
I drb. zsebkendő
1
1
1
1

„ delin kendő
„ selyem nyakkendő
„ munkasiny
„ munkás alsónadrág

fehér férfiing 165 Lel
nagy posztóM 55
meleg trikóing 73
téli Tiusapha 43
féli férfisapha 58
színes karton 36
mosódElin, divat mintás 38 
meleg paplan 400
horgolt jemper 120

Azonkívül különös kedvezményképen, vevőimnek minden 
cikkből, az előirt szolid szabott árból 10% kedvezményt 
adok december 1-től január 15-ig.

Maradékok félárban lesznek eladva.
Kérem a n. é. vásárló közönséget, hogy ezen különös olcsó 

karácsonyi vásáron szükségletét nálam szerezze be.

Kiváló tisztelettel:

Löwy Sájiior Versenyárttháza Petrozsíny.
134 47—52

Nyomatott a Szászvárqsi Könyvnyomda Részvénytársaság qyorssajtóján 1923,


