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POIITIHSI, TtaDMJIII, SZÉPIRODALMI ÉS HÖZIMSiÍGI HETILAP.
Előfizetési árak:

Egész évre — — — 80 Lel. 1 Negyed évre — — — 20 Lel.
Fel évre — — — — 40 B | Egyes szám ára — — 2 B 

Nyíl ttér soronként ö Lel.

I.aptulajilonon és felelős szerkesztő: lf j. Szántó Károly. 
Kiadóhivatal: Szászváros! Könyvnyomda R.-t. 
--------- Megjelenik minden vasárnap. ---------

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

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

Rovás.
A vidéki újságírás.

dákat (de részletesen, nehogy vagy egy szereplő 
név valahogy kimaradjon belőle) közölje, irja Maximális áralj Szászvároson
meg a szerkesztő, hisz’ reá ér. Az ilyen előadá- A városi tanács 1923. dec. 4-ikével kéz-

* „Nincs benne semmi érdekes". sok alkalmával az adókon kívül teremért, a dődőleg az alant felsorolt közszükségleti cik-
Nemcsak az óriási tőkékkel alakult napi- diszes meghívóért, világításért, a zenéért, a kekre a következő árakat állapította meg

lapok, hanem a szerény keretekben mozgó jegyszedésért, a terem díszítéséért, a színpad Nyers- és feldolgozott hús.
vidéki heti újságok is arra törekednek, hogy felállításáért stb-ért fizetni kell, de a szegény Marhahús klgrként 12 — leu
olvasóiknak jól informált, élvezhető s a köz ujságirótól elvárják, megkövetelik, hogy ingyen Borjúhús „ 18 —
érdekét szolgáló lapot adjanak a kezébe. — — hisz’ reáér — mindenüt ott legyen, fusson- Sertéshús „ 30 —
Minden nagy napilapnak megvan a maga elő- lósson, hasábokat irjon meg, nyomasson ki s Berbécshus „ 12 —
fizető közönsége, olvasó tábora, de azért a reklámot csapjon s végűi dicsérő kritiká- Olvasztani való szalonna^ 60-—
lap léteiét mégis csak a hirdetések biztosit- bán részesítse a történteket s — főleg — a Füstölt szalonna „ 70 —
ják, de kell is, mert a nagy napilapok újság- szereplőket. Zsir 80 —
irói magas fixfizetés és jutalék mellett telje- Mennyi lehetetlen s nem teljesíthető, vélt Főtt sonka csont nélkül „ 74 —
sitik hivatásukat. Az újságírás ma már éppen és nem létező sérelem elpanaszolásával zak- Nyári szalámi „ 46-—
olyan kenyér kereseti pálya, mint bármely látják a szerkesztőt, azt csak az tudja, aki Parizer „ 40’—
más foglalkozás. egy vidéki hetilap szerkesztésében résztvesz. Nyers füstölt sonka „ 60-—

Minden rovatnak megvan a maga újságírója, Azt, hogy a felelős szerkesztő mint ripor- Sózott szalonna „ 50'—
aki pontos lelkiismeretességgel végzi felada- tér is — a köz érdekében való hírekért, köz- Száraz kolbász 44 —
tát. Komoly, értékes napilapoknak megbizha- leményekért — minden héten végig kilincseli Szappannak való faggyú „ 16.—
lósága, szavahihetősége, tárgyilagos igazság- a hivatalokat s ezenkívül minden megtörtént Füstölt disznó-sajt „ 40'—
szeretete szerzi meg a tekintélyét. Ugyan ez és megtörténendő eseményt — alaposan in- Disznó nyelv 40-—
áll a vidéki kis újságokra és hetilapokra formálódva — igyekszik megtudni s megirni, Vegyes felvágott „ 44'—
nézve is. azt nem sokan tekintik „munkának'-. Disznó oldalas „ 40 —

A vidéki újságírás újabban kezdi kinőni Van azonban egy furcsa dolog, amit — úgy Friss hal „ •40 —
magát s ma már sok vidéki napi és hetilap hisszük — az idegekre mély hatást gyakorolt

Kenyérfélék.
a kezdetlegesség kereteit átlépve, teljesíti hi- rémes és izgalmas háború szült.
vatását: szolgálni a köz érdekét, ismereteket A lapolvasók egy részének „szenzáció" tsarna xenyer xigrxent o ou leu

terjeszteni, autentikus és megbízható fórrá- kell, különben azzal teszi le a lapot, hogy: Tej.

sokból szerzett értesülései révén friss hírek- „nincs benne semmi érdekes". Tehéntej 1 liter 5'— leu

kei, újdonságokkal kedveskedni olvasóinak, Vannak, akik nem elégszenek meg a lap Éttermekben és kávéházakban felszolgáltatott

eszméket felvetni, igazságos kritikát gyako- komoly, tárgyilagos hangon megirt tartalmá- ételek és italok.
rolni a közérdekekkel kapcsolatos ügyekben vaí, hanem pikantériákra, botrányokra vágy- Hús- vagy más leves 3'— leu
s szépirodalmi, művészeti, közgazdasági s más nak s akiknek csak személyeskedő szidalma- Marhahús mártással, burgo-
rovataiban is olyat nyújtani, ami az olvasó zás, revolverezés s minden tekintélyeket le- nyával 8'— n

érdeklődését kiváltja, ébren tartja. taposó, semmibe vevő s családi békéket fel- Főzelék borjufeltéttel 12 — »

Aki tudja, hogy egy vidéki hetilap szer- dúló intrikázó cikkekben telik kedvük. Főzelék sertésfeltéttel 15'— n

kesztése mennyi bajjal, gonddal és küzde- Akik ezt várják a léteiéért nehéz küzdel- Marhasüit 12 —
lemmel jár, az méltányolni tudja azt a mun- met vívó, de becsületes vidéki sajtótól, azok Bélszin 12'— M

kát, amelyet egy tőke nélküli kis lapnál rend- bőven válogathatnak a gomba módra elszapo- Sertéssült 18'— M

szerint egy ember, a felelős szerkesztő végez. rodott „revolverező" lapokból s olvassák azt. Büfftök tükörtojással 16 — M

A vidéki kis lap szerkesztője majdnem egye- De ügyeljenek, mert a puska néha visszafelé is Bécsi szelet 16'—
dűl „csinálja“ az újságját (hiszen a lap „jő- elsül s megtörténhetik, hogy az olvasónak kezd Borjusült 15 — »

vedelmé“-nek reáeső csekély részéből: mun- „nagyon is érdekes" lenni a „gyilkos", „toll- Tokány marha 10'— n

kadijáből nem képes munkatársakat fizetni) s szárral“ megirt cikk. Mi továbbra is a közér- „ sertés 16'— n

igy ő egy személyben mindene a lapnak: fe- dekeket szolgáló, komoly és igazságos hangú „ borjú 12 — M

ielős szerkesztője, munkatársa, riportere, kor- lap maradunk s nem vágyunk olyan „babé- Bármilyen saláta 1 2 — M

rektora, mindenféle rovatoknak vezetője s — rokra" melyek lapunkat érdekfeszitően „ér- Töltött paprika 14'— B

Uram bocsásd meg vétkét — még hirdetést, dekessé" tennék, de arcunkat szégyenpirba 1 drb. főtt tojás 3-— M

előfizetést gyűjtő ügynöke is. borítanák. Köpenyegül senkinek sem szolgá- 3 tojásból rántotta 10 — »

A közönség nagy része még ma is „ingyen lünk s akinek van mersze és bátorsága, an- Omlett 3 tojásból 12 — »

munkát“ követel az ujságirótól. Az újságíró- nak rendelkezésre áll nyiltéri rovatunk, ame- 1 drb. kenyér r— tj

nak, a szerkesztőnek — mondják — van ideje lyért nem vállal felelőséget a felelős szer- Tejes kávé kifli nélkül 5 —
bőven s reáér ezt vagy azt lapjában megirni. kesztő. 1 kifli v. zsemle 1 — M

Eljegyzést, házasságot, halálozást Írja meg a ifi. Szántó Károly. Főtt tészta 7-— M
szerkesztő, reáér s telik vele a lap. Ha va- 1 pohár nagy kapucinerj 4'— M

laki gyárat, vállalatot alapit, üzletet nyit, irja — Lapunk zártakor folyik a szászvárosi Fekete kávé 3'-
ki szerkesztő uram, hisz reáér. A kinevezések- választókerület liberálisainak alakuló gyűlése. 1 csésze török kávé 4'—
ről s kitüntetésekről se feledkezzék meg. Mu- Az ujraalakulás Piso Pompelius, a hunyad- 

megyei liberálisok vezérének elnöklete alatt 1 pohár sör (3 deci) 5'—
N

latságok, estélyek, műkedvelő szinielőadások történt. A gyűlés lefolyásáról jövő szá- 1 krigli sör (5 deci) 8'—
meghívóit valamint a lefolyásukról szóló referá- munkban. 1 pohár szilvórium 2 —

Farmacia VLAD gyógyszertár
Orá$tie-Szászváros, Str. Regala No. 1.

Bel- és külföldi gyógykülönlegességek, arc-, kéz-, hajápoló szerek, 
irigátorok, különféle gummi-áruk, gyógy- és pipere-szappanok, Eau 
de Colognek, száj- és köröm-kefék, fogpaszták, szájvizek, gyógy- 
borok. Idei friss csukamájolaj. Kilója: 120.— leu. 95 4—7
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1 pohár cognac, seprő, likőr 3 — leu
1 tea rummal és citrommal 5-— »

1 liter asztali óbor 18-- 0

1 üveg szóda 3-— 0

Szállodai szobaárak.
1 ágyas utcai szoba 28 — »

2 n n » 35 — 9

1 „ udvari „ 25-—
32-— n

Egyszeri fűtés 8 kg. fával 8-— 9

Megjegyzések: A kiszolgáltatott husadagok- 
nak 200 kgr. sulyuaknak kell lenni.

A palackozott bor dugaszolva és a cég 
címkéjével ellátva a fogyasztó előtt bon
tandó ki.

Az árakban bennfoglaltatik a luxusadó és 
a kiszolgálási dij (borravaló) is.

Vulpesco hangversenye 
Szászvároson.

F. hó 5-én este a helybeli „Central“ szál
loda szinházi termében tartotta meg Vulpesco 
Mihály, a monte-carloi opera énekművésze 
hangversenyét. A terem zsúfolásig megtelt 
disztingvált közönséggel. Vallás és nemzeti 
különbség nélkül mind ott voltak azok, akik
nek valami kis „köze“ van a zenével. Aki 
ott volt, nem bánta meg, mert amit ott hal
lott, az igazán mesteri, művészi, elsőrangú volt.

A szimpatikus megjelenésű Vulpesco min
den egyes énekszáma kifogástalan volt. Schu
bert, Verdi, Schumann, Diaz, Mozart, Gret- 
chaninow stb. zeneköltők szerzeményeit éne
kelte. Fülbemászó, terjedelmes, de azért tisz
tán csengő kellemes, szinpompás hangja úgy 
a mélyebb, mint a magasabb regiszterekben 
hűen juttatta kifejezésre a szerzemények szép
ségéit. Hangja az érzelmek festésében mes
terit produkált. Minden egyes számát frene
tikus taps jutalmazta. Énekéhez a preciz zon- 
gorakiséretet Schelker Helmut ur szolgáltatta, 
aki ez alkalommal is iskolázottságáról s techni
kájának művésziességéről tett bizonyságot.

Azok a kevesek, akik még a valódi művé
szet meghallgatására is sajnálták a fáradsá
got és — bár bőven rendelkeznek felette — 
a pénzt, azok igazán sajnálhatják, hogy ott
hon maradtak.

Az előadás után a jeles művészt, aki öccse 
Vulpescu dévai törvényszéki birónak, egy vi
dáman lefolyt vacsora keretében ünnepelte a 
közönség, amelynek fülében még sokáig mo
toszkálni fog Vulpesco baritonjának tiszta és 
kellemes csengése.

San-Toy.

— Lapunk kiadóhivatalában a folyó hó 
8-iki róm. kath. ünnepen a munka szünetel
vén, a „Szászváros és Vidéke“ egy nappal 
előbb zárult és előbb jelent meg.

— Éjjeli inspekciót e héten (december 
10 reggel 6 órától dec. 17 reg. 6 óráig) a 
Vlad-féle gyógyszertár tart. Tessék csengetni!

• SCHULLEB-
I szászvárosi fényképész |
*
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legrövidebb idő alatt készit. I

NAPI HÍREK.
— Kinevezések. A pénzügyminiszter f. évi 

december hó l-ével Haragos Demeter dobrai 
pénzügyőri szemlészt főszemlésszé, Moga Si
mon hátszegi és Geller János boicai fővigyá- 
zókat pedig szemlészekké nevezte ki.

— Áthelyezések. A pénzügyminiszter Ol
tean Lázár Csíkszeredái pénzügyőri szemlészt 
hasonló minőségben Boicára helyezte át és 
az ottani szakasz vezetésével bízta meg. — 
Vincán Simon pénzügyi vigyázót Hátszegről 
Nagyenyedre, Moga Simon szemlészt pedig 
Hátszegről Vulkánba helyezte át.

— Petrescu Petre belügyminiszteri fel
ügyelő Déván. Petrescu Petre belügyminisz
teri felügyelő a mult hét elején Dévára érke
zett á megyei és városi adminisztráció felül
vizsgálása végett. Két napig a megyénél vé
gezte a vizsgálatot, majd annak megtörténte 
után a városi tanács ügykezelését vizsgálta át 
szintén két napon keresztül. A vezérfelügyelő 
úgy a megyénél, mint a városi tanácsnál min
dent rendben talált.

— A magyar nők küldöttsége a király
nénál. Mária királyné, Szinajában, a legszi- 
vélyesebben fogadta a mult hét péntekén, az 
erdélyi magyar anyák háromtagú küldöttsé
gét, mely a magyar iskolák és a magyar 
anyanyelv védelmére Írott emlékiratot nyúj
totta át Ö felségének. A királyné válaszában 

kijelentette, hogy a magyar iskolák ügyében 
kellő tájékozódást fog szerezni. Biztosította a 
küldöttséget, azon meleg jóindulatról, mellyel 
ez ügy iránt viseltetik.

— Halálozás. A kérlelhetetlen halál újra 
elszólitott közülünk egy általánosan ismert és 
kedvelt polgártársat: Widmann Frigyes Fe
renc helybeli kereskedő f. hó & ón 62 éves 
korában hosszas szenvedés után meghalt. Az 
elhunyt úgy is mint pontos, szorgalmas ke
reskedő, úgy is mint magánember közbecsü- 
lésben részesült. Számos egyesületnek volt 
tagja s a társadalmi életben is élénk részt 
vett. Temetése az evang. egyház szertertása 
szerint f. hó 7-én ment végbe a város kö
zönségének óriási részvétele mellett.

— Vallásos-estély. A szászvárosi refor
mátus Nőegylet dec. hó 2-án, vasárnap este 
6 órakor tartotta második vallásos estélyét a 
ref. Kűn-kollegium dísztermében igen szép 
számú közönség részvétele mellett. A tartal
mas műsor a következő volt: Bevezetőül a 
közönség egyházi éneket énekelt. Gönczy Irén 
k. a. Győri Vilmos: Ima c. költeményét sza
valta nagy hatással. Azután a ref. nőegylet 
vegyeskara a „Mester a bősz vihar dühöng...“ 
kezdetű vallásos dalt énekelte Makkai Dániel 
vezetése mellett igen szépen. Székely János 
koll. vallástanár a protestáns belmissio kez
deteiről ; Spener Fülöp, de különösen Francke 
Ágost nagyszabású munkásságáról tartott elő
adást. A szép és igen tartalmas előadás a 
közöuségre igen nagy hatást tett. Utána Nagy 
Ödön tanár Mozart D-moll fantáziáját játszotta 
el zongorán. Gruja Amália k. a. Diószegi 
Mór: Keresi az Istent c. költeményét sza
valta el. Mind a zeneszám, mind a szavalat 
igén jól sikerült. Végzetre a közönség egy
házi éneket énekelt. Az estélyről a közönség 
emelkedett hangulatban távozott.

— Uj részvénytársaság alakult az Uri- 
kány-Zsilvölgyi bányák kiaknázására. Az 
„Ellenzék“ írja: Mint értesültünk, az Urikány- 
zsilvölgyi kőszénbanyák kiaknázására, illetve 
intenzív tovább fejlesztésére uj részvénytár
saság alakult. A részvények felét egy buda
pesti pénzcsoport vette át, mig a másik ré
sze a Banca Romaneasca kezébe került.

— Változás a dévai izr. hitközség éle
tében. A dévai izr. hitközség kebelében rég
óta vajúdó kérdés nyert elintézést a hitközség 
nov. hó 25-én megtartott gyűlésén, amennyi
ben 78 szavazattal 18 ellenében kimondották 
az eddigi statusquo hitközségnek orthodox 
hitközséggé való átalakulását.

— A rongyos bankjegyek beváltásáról. 
A pénzügyminisztérium egy átiratot intézett 
a „Banca Nationala“-hoz, a melyben tudo
másul hozza az összes intézkedéseket, ame
lyek a rongyos bankjegyek beváltására vo
natkoznak. így: Az állam összes pénzügy
igazgatóságai rendelet kaptak, hogy elfogad
ják a rongyos bankjegyeket, mivel azokat a 
Banca Nationala befogja váltani. A pénzügy
igazgatóságok miután összegyűjtötték a rossz 
állapotban levő pénzeket, be fogják szólítani 

a pénzügyminisztérium központi pénztárába, 
ezekután a Banca Nationala ugyanoly értékű 
bankjegyekkel váltja be a rongyos bankje
gyeket.

— Kik adhatnak fel táviratokat vas
úti állomásokon? A CFR. vezérigazgató
sága a napokban rendeletet adott ki, amely 
szerint a magánfeleknek tilos a vasúti táviró- 
hivatalokba akárcsak belépniök is. A vasúti 
közigazgatáshoz nem tartozó bármely sze
mélynek olyau kérését, hogy távirati tudósi- 
tást küldhessen valahová, el kell utasítani. 
Magántáviratot csak abban az esetben lehet 
elfogadni és szabályszerű dij mellet továbbí
tani, ha a feladó közismert hivatalos személy, 
a távirat szövege pedig hivatalos jellegű és 
sürgős. Ebben az esetben a távirat állami 
táviratnak tekintendő.

— Puska helyett revolvert kapnak a 
pénzügyőrök. A központi vezérigazgatóság
tól a hét elején érkezett le a rendelet a dé
vai pénzügyőrséghez, amely szerint a pénz
ügyőrök fegyverzete már a közeljövőben meg
változik. A rendelet szerint az eddigi puska, 
illetve karabély helyett revolvert fognak kapni. 
Úgy véljük, hogy a vállravaló fegyvernek na
gyobb tekintélye volt, mint lesz a zsebbe
dugható revolvernek.

— Táncvizsgabált rendeznek Zeiger és 
Kiss tánctanárok f. hó 9-én a Centrálban.

— Hogyan ismerjük meg a hamis 500 
leusokat. Mivel nagyon sok 500 leus került 
forgalomba, szükségesnek találjuk azok fel
ismerési módját közölni. Az 500 leus balol
dalára nyomtatott számot megszorozzuk 25-el. 
Például: legyen a nyomtatott szám 375, 375 
szorozva 25-el összesen 9375. Azután meg
nézzük, mily betű áll a 375-ös szám előtt; 
mondjuk, hogy B. Miután ez az ABC. sor
rendjében a második szám, a 9375-ből levo
nunk kettőt; tehát 9375—2=9373. Az igy 
nyert összeget két részre osztjuk a követke
zőképpen : 93 és 73. Ezen összegek közül 
az egyiknek (93 nak) találnia kell a bankjegy 
felső részén lévő középső számmal, inig a 
másik számnak (73-nak) az alsó számmal.

JÓI

A legújabb rendelet szerinti 5 
uj arcképes személyazonossági |

£

igazolványokhoz
előírásos fényképeket

Ízléses kivitelben készit:
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— Szigorú büntetés a dohánycsempé
szekre. A dévai pénzügyőrségtől nyert in
formációink szerint a bukaresti „Direcțiunea 
Generală a Monopolului“ a dohányssempé- 
szekre eddig kivetett büntetéseket tetemesen 
felemelte és pedig leveles vágott dohány után 
kg.-ként 500 leuról 5000 leura, engedély nél
küli dohány termelésnél 1 palánta 3 leuról 
10-re. A monopol tárgyát képező dohány
gyártmányok engedély nélküli eladásának bün
tetése 100 leuról 1000 leura lett felemelve. 
A kincstári dohánynak magasabb árban való 
kiárusítása 1000 leuval büntetendő. A sónak, 
mint szintén monopol cikknek önkényü drá
gítása 5000 leu pénzbüntetéssel és az áru
sítási jog megvonásával jár.

— Por vagy kulimász. Az országút men
tén lakó polgároknak bőven kijut e két do
logból. Ha meleg, száraz idő van, arasznyi 
por, ha pedig esik az eső, arasznyi sárha
barcs fedi az országutat. A por a lakásokba 
no meg az — úgy látszik — edzett tüdőkbe, 
a sár a ruhára, cipőre s a falakra kerül. Ha 
megszárad, ebből is por lesz s annyit szív
hatsz belőle kedves, türelmes, sült galambra 
váró polgártárs, amennyitép vagy gümőkóros 
tüdőd elbir. Az országút mentén lakó csalá
dok közül sokakat megkérdeztünk, hogy meny
nyit fizetnének évenként, ha a por és habarcs 
úttest helyett gránitkockával vagy aszfalttal bur
kolt utón járhatnának, kelhetnének. Évi 100— 

200 leüt mindegyik adna azért, de azért —amint 
mi a jó szászvárosiakat ismerjük — még so
káig lesz részük porfelhőben és sárhabarcs
ban az országút lakosainak s az azon közle
kedő utasoknak. Szerencsére, ha jön az éjfél 
és a csirkefogók, tolvajok, rosszban sántiká- 
lók nagy örömére s modern világításunk di
csőségére egyiptomi sötétség borul „váro
sunkéra, nem látható, hogy mibe gázolunk 
és mit lehelünk be nemes és edzett tüdő
inkbe. „A türelem rózsát terem“, de jelen 
esetben kedves polgártárs arcodra teremt égő 
tűzpiros rózsát, amely — a híres Koch tanár 
beigazolt megállapítása szerint is — csendes 
tüdősorvadásodnak, hektikádnak külső jele. 
A por és sárhabarcs pedig bővelkedik a Koch- 
féle bacillusokban 1 Hja, a temetkezési válla
latoknak is élni kelll

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

Dörner 0 Lewitzhy
cégnél OrăștiE-Szâszvâros, Kispiactér. 102 3-3

Kereskedelmi, személyi vagy ; 
bármilyen magánügyek § 

nzumok beszerzése, áruk átvétele, ij 
raggonirozása stb.) bármely vá- 
)sban leendő elintézését 100 leu s 
apidij és a vasúti költség (111. 0. j 
:gy) megtérítése ellenében elvál- < 
ilom. Levélbeli megkeresésekre : 

azonnal válaszolok!
1IRÓ IZIDOR, Orá§tÍE-Szászváros •
18 Galamb-utca 5. szám. 2—5 í

ERZSÉBET MOZI
a „TRANSSYLVANIA“-ban.

Ma vasárnap, decemb. 9-én 
délután V25 és este ‘/«ű órakor 

YVETTE 
a divat hercegnő, fényes kiállítású 
társadalmi dráma 6 felv. Főszereplők:

LYA MARA,
Erich Kaiser Titz, Fritz Schultze.

Azonkívül

TAHZAN
Dsungel dráma 5 felvonásban.
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jKUjöznapi műsorodról 
bővebbet a hirdető szekrényben.

— „Iparosok Lapja". Kolozsvárt e hó el
sejével „Iparosok Lapja“ címmel egy uj szak
lap indult meg, amely az általános részen kí
vül az ipari életnek minden szakmáját felölelő 
tizennégy szakrovatában a speciális ipari szak
mák eseményeit közli. E tizennégy rovat a 
következő: 1. Építőipar, 2. fémipar, 3. fa-és 

diszitőipar, 4. járműipar, 5. bőripar, 6. mé
szárosipar, 7. sütőipar, 8. kávés- és vendég
lősipar, 9. szabóipar, 10. cipész- és csizma
diaipar, 11. borbély- és fodrászipar, 12. órás- 
és ékszerészipar, 13. háziipar és kézimunka, 
14. vegyesipar. A felsorolt szakrovatokon kí
vül az „Iparosok Lapja“ „Munkaközvetítés“ 
cimen külön rovatot nyit, amely a munkát kí
náló és állást kereső iparosoknak, illetve szak
munkásoknak áll rendelkezésére. A több mint 
ötven oldalas kéthetenként megjelenő lap pos
taköltséggel együtt egész évre 300, fél évre 
160, negyed évre 90, számonként 15 leu.

— Harangszentelés. A helybeli szász ev. 
templom két uj harangját f. hó 2-án szen
telték föl az ilyenkor szokásos ünnepély kereté
ben. A délelőtti ünnepi istentisztelet alatt zsú
folásig telt meg a templom közönséggel, 
melynek soraiban a meghivott egyházak, hi
vatalok képviselői is láthatók voltak. Az el
hangzott szép beszédek mély hatást gyako
roltak a jelenlevőkre.

— Bankok, takarékpénztárok s más 
nyilvános elszámolásra kötelezett vállalatok, 
részvénytársaságok közgyűlési meghivóit, évi 
zárszámadásait (mérlegét, nyereség és vesz
teség számláit) a „Szászváros és Vidéke" ol
csón leközli. E lap kiadóhivatala a „Szász
városi Könyvnyomda Rt.“ pedig e vállalatok 
szokásos évi üzleti jelentéseinek kinyomását 
árszabás szerint a legszebb kivitelben eszközli.

Í Célszerű karácsonyi ajándékot, úgymint:
kalapot, 

fehérneműt, 
harisnyát, 

keztyüt, 
nyakkendőt, 

zsebkendőt
nagy választékiján ajánl

itt 
$ 
*

* 
»•
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C. ZOBEL divatkereskedő
Orâștie-Szâszvâros

— Temesvárra helyezték az amerikai 
levelek központi kézbesitőhivatalát. Az 
„Ellenzék" írja: Temesvárról jelentik, hogy 
az eddigi Bukarestben működött u. n. Ame
rikai küldemények központi hivatalát a pos
tai vezérigazgatóság Temesvárra helyezte át. 
Az Amerikából Románia területére érkező 
mindennemű postai küldeményeket ezentúl itt 
összepontositják és innen fogják szétosztani 
rendeltetési helyükre. A postai küldeménye
ket útközben sehol sem csomagolják át, ha
nem eredeti postai zsákokban, illetve csoma
golásban kerülnek román területre. Ezzel az 
ujjitással elejét akarják venni az amerikai 
pénzeslevelek és küldemények megdézsmá- 
lásának.

— A kávéházból ellopott kabátot a 
kávéháztulajdonos köteles megfizetni. A 
„Keleti Újság“ Írja: A kolozsvári járásbíró
ság előtt még 1921-ben kártéritési pert indí
tott Feierstein Kálmán kolozsvári lakos a 
Newyork-kávéház akkori tulajdonosa, 1. De- 
lescu ellen. A kereset szerint Feiersteinnak 
egy értékes télikabátját ismeretlen tettes el
lopta, amiért a kávéház tulajdonosát teszi 
felelőssé. Felebbezés folytán az ügy ma a 
törvényszék elé került, amely előtt Delescu 
képviselője azzal védekezett, hogy Feierstein 
nem tette be kabátját a ruhatárba, a kávé
háztulajdonos pedig csak a ruhatárba helye
zett kabátokért felelhet. Feierstein képviselője 
viszont azt vitatta, hogy a kabátért a tulaj
donos minden körülmények között felelős. A 
biróság hosszas tanácskozás után a járásbí
róság ítéletét megváltoztatva, Delescut a ka
bát értékének megfizetésére kötelezte. Ven
déglőseink, kávéházbérlőink meleg figyelmébe 
ajánljuk ezt az Ítéletet, amely nagyobb figye
lemre és óvatosságra kötelezi őket.

— „Reklám nélkül nincsen üzleti élet." 
Ezt ma már minden nemzetgazdász állítja, 
de azért a provinc üzletvilága még ma is ir
tózik a reklámtól, pedig e nélkül ma számos 
ipari-, gyári gyártmány, uj találmány nem 
jutott volna hírnévre és nem vált volna köz
kedveltté, kelendővé. A legolcsóbb és leg
praktikusabb reklámirozási mód és eszköz 
az újsághirdetés. A plakát, a nyomtatvány 
ma sokba kerül s mégse olvassák el annyian, 
mint az újságot. Iparosok, kereskedők s más 
üzletemberek jól teszik, ha — különösen — 
karácsony és újév előtt a nagyközönség figyel
mét felhívják árucikkeikre. A 11 év óta fenn
álló „Szászváros és Vidéke“ jutányos árban 
vesz fel hirdetéseket.

— Cukor a méheknek. Az idén rossz idő 
járt a méhekre. A virágok nyilása rövid ideig 
tartott, úgy, hogy a méheknek, bármennyire 
is szorgalmaskodtak a méz gyűjtésében, alig 
maradt télire valami tartalékjuk s igy mes
terséges táplálékról kell részükre gondos
kodni. Az Erdélyi Méhész-Egyesület elhatá
rozta, hogy a méhcsaládok etetése céljából 
kedvezményes áron cukrot szerez be s azt a 
méhészgazdák között ki fogja osztaui. Erre 
vonatkozólag bővebb felvilágositást nyerhet
nek az érdeklődők az EME. titkári hivatalá
ban Kolozsvárt.
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Jó házból való fiú fodrásztanonc- Megjelent a
nak fölvétetik. Dörner Antal, Str. Ba- Rózsavölgyi és MoravetZ 
rijiu 2. no 2- » 6 -

Nyomdász-tanonc
azonnali belépéssel felvétetik.

»

Ingyen...!
de az ünnepek alkalmával 
olcsó áron minden rőföscikk 
kapható a legjobb kivitelben.

íI

karácsonyi albuma
34 szebbnél-szebb zenemül Modern táncok, 
dalok, kupiék, magyar nóták, operák, elő
adási darabok és négykezesek. Ára 96 Lei. 
Kapható a

Szászvárosi Könyvnyomda Rt. 
könyv és papirkereskedésében.

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

forrása:

A legszebb karácsonyi és újévi ajándék egy a

Cipők, női és férfi fehérnemű, 
szövetek, gummi-köpeny, vá
szon, kalapok, barchetek, bé
lések, nyakkendők stb. stb.

Hivatalnokok és nyugdíjasok 
árkedvezményben részesülnek 
Férfiruhák mérték 
után lesznek készítve. 
Csakis jó gyártmányú árut tartunk!

•<
*

1í. torom 8 Társa
LOrá^tie-Szászváros. 1151—4

íj 1/ rrn 1/1 > rom. kir. udvariI1£j1 L EjM fényképész
szászvárosi műintézetében művészi kivitelben készült 

va^ bármilyen■L Wlljf ékvfénykép után készített 

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

megrendelések csak újév után teljesittetnek. 104 3-3
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Karácsonyi újdonságok 
kaphatók a Szászvárosi Könyvnyomda 

Rt. könyv- és papirkereskedésében.

Van szerencsénk becses tu- 
domására hozni, hogy a «

| Hajhullás- és korpa ellen 
j .Petrol' amerikai hajszesz 
@ kapható:

| Löw Károly illatszertárában 
f Orástie-Szászváros. „ 5..
8®®®®®®®®®®® 8®®®^?®®®®®®®®®®®®®®®! 
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The „Singer“ KJ
Manufacturing 0- a
gyártmányaiból uj varrógépszál- 
litmányok érkeztek.

„Jinger“ Varrógépek U 
családi, szabó, cipész, csizma- Ö 
dia, talp-varró, szandál- és bak- 
kancs-varró, szíjgyártó, zsák- ö 
varró, zsák-tömő stb. célokra, ö

Gyári berendezések. H 
Alkatrészek, tűk, cérnák, hímző- p. 
selymek állandóan kaphatók M 
Szászváros, Országút, Víz-utca 

sarkán lévő fióküzletünkben.
Javítások elfogadtatnak!! 
Eladás Fászletfizrthn is. Tisztelettel:

BOORNE&Co.
Ügyes ügynökök, akik „Singer“ var- 
rógépek részletfizetés melletti eladá- L1 
sát vállaljak, magas jutalék mellett pj 

felvétetnek. 3—4

Löwy Sándor orrsenyároházo
karácsonyi vásári hirdetménye
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Kiváló tisztelettel:

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.

Löwy Sándor Versenyáruháza Petrozsény.

Momatoit a Szászváros! Könyvnyomda KSszvénytársasáq uyorssajtóián 1923.


