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Előfizetési árak:

Égisz évre — — — 80 Lel. I Negyed évre— — — 20 Lei.
Eél évre — — — — 40 , I Egyes szám ára — — 2 , 

Ny 11 ttér soronként 5 Lel.

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

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

Kéziratok nem adatnak vissza.
Hirdetések árszabály szerint, többszőr! hirdetésnél árkedvezmény;

Nyílt kérdések, amelyekre feleletet vár 
a városi polgárság.

Minden szászvárosi polgár, sőt az itt sű
rűn megforduló idegen is tudja, tapasztalja, 
hogy Szászváros városa a fejlődés utján hátra 
maradt. Óriási értéket képviselő vagyonnal 
biró városunk ma is a 20—30 év előtti ní
vón állva, a régi keretekben sínylődik. A há
ború befejezése óta szinte hét év telt el, de 
azért ma sem akaródzunk a fejlődő, terjesz
kedő városok sorába lépni. A tények ezt bi
zonyítják, hiszen semmivel sem jutottunk 
előbbre, mint ahogy 20—30 év előtt voltunk. 
A hajdani képviselőtestületek maradisága ma 
is éppen úgy megfekszi a fejlődés minden 
feltételével biró városunkat, mint a múltak
ban. E lap hasábjain sokszor foglalkoztunk 
a városfejlesztés hogyanjával, mikéntjével, sok
szor sirtuk el a polgárság panaszait, sérel
meit, sokszor hangoztattuk a közvélemény 
óhajait, kritikáit, de hiába. A türelmes — s 
szászvárosiak türelme országos hirü — adó
fizető polgárság pedig csak vár, vár, vár. 
Várt a a múltakban, vár a jelenben s várja 
azokat a férfiakat, akik a város fejlődésének 
kátyúba jutott szekerét kiemelik s tovagördi- 
tik az előrehaladás utjain.

A város jogi személy, erkölcsi testület, 
melynek óriási vagyona van. Ezt a vagyont 
ennek az erkölcsi testületnek — a közösség
nek — a szolgálatába kell állítani. Ennek a 
vagyonnak a megfelelő gazdálkodás melletti 
hozadéka, jövedelmezősége kell, hogy meg
teremtse, előállítsa mindazt, ami nélkül egy 
város s igy rendezett tanácsú városunk is 
(a mienk hajdan szabad királyi város is volt) 
kénytelen faluvá sülyedni.

Ma — a városi autonómiák megszűnésé
vel — a városi adózó polgároknak nincsen 
beleszólása a városi adminisztráció menetébe, 
de az alábbi kérdések intézéséhez jussa van.

1. A városi villamosmü lesz-e — s ha 
igen mikor — abban a helyzetben, hogy 
egész nap szolgáltasson hajtó és világitó erőt?

2. A kínálkozó vizierők ki- és felhaszná
lását mikor kezdik meg?

3. Épit-e a város városházat, kórházat, 
munkás és tisztviselői lakásokat?

4. Vízvezeték, csatornázás még meddig 
késik ?

5. A pöcegödrök kitakarításához szüksé
ges vastartályokat mikor állítják be?

6. A háború alatt viz által elsodort, meg
rongálódott hidakat mikor építik fel?

7. Gyárak, iparvállalatok létesítése, ipari 
szakiskolák felállítása érdekében mikor tesz 
eredményes lépéseket?

8. Ipari-, állat- és mezőgazdasági kiállitá- 
sok rendezésével a gazdasági élet fellendü

lését és az idegen forgalom növekedését elő- 
mozditani mikor kísérli meg ?

9. A vasúti állomást a várossal összekötő 
villany vagy gőzvasut létesítése érdekében 
mikor kezd sikeres lépéseket tenni?

Sok-sok kérdés volna még, amelyek meg
oldása nélkül a város nem fejlődhetik, meg
akad s faluvá sülyed.

Egy város, ha fejlődésében hosszasan stag
nál, nehezen tudja pótolni a mulasztásokat. 
Városunknak szintén meg kell birkózna e ne
hézségekkel, melyeknek legyűréséhez a pol
gárság is készséggel hoz áldozatokat s szíve
sen adózik, ha látja, hogy eredmény van.

A fenti kérdésekre a választ legszíveseb
ben tettekben szeretnők megkapni.

ís»k.

A betegsególyző pénztár (Casa Cercuale) 
és a helybeli iparosok, 
kereskedők, üzletemberek.

Nagy rend és pontos könyvelés lehet a 
Déván székelő, sok tisztviselővel működő u. 
n. „Casa Cercuale“-nál. F. hó 19-én meg
jelent Szászvároson egy kiküldöttjük, aki egy 
listán feljegyzett circa 130—150 üzletembert 
citáltatott fel a rendőrségre. Azok ott meg
jelenve felszólittattak, hogy a hátrálékos be- 
tegsegélyző dijakat fizessék be. A felek nem 
tudván, hogy miért cicáltattak meg, nem hoz
ták magukkal nyugtáikat, Írásaikat, de sokja 
emlékezett, hogy a listáról leolvasott és kért 
dijakat befizezette. 1920—21—22. évről való 
20—40 leues hátrálékokat követelt a „Cassa 
Cercuale“ embere, de úgy látszik jogtalanul, 
mert sokan hazafutottak és elhozták a köve
telt összeg befizetéséről szóló s a „Cassa 
Cercuale“ által kiállított nyugtát. Érthető volt 
az ott megjelent 120—150 embernek a fel
háborodása nemcsak e miatt, hanem azért is, 
hogy egy félnapot ott kellett szorongnia a 
hivatalban, folyósokon, csupán azért, mert a 
drága pénzen fenntartott „Cassa Cercuale“- 
nál olyan pontos könyvvezetés van, hogy csak 
a Szászvároson is az eddig ott a helyszínen 
megállapított 20—22 esetben másodszori le
fizetést követelnek. Sokaknak nyugtája elkal
lódván, (1920—1921 évekből) újra lefizették 
alkalmazottaik után járó dijakat, csakhogy a 
többe kerülő időpazarlásnak véget vessenek.

Voltak ott iparosok, akiknek otthon 4—5 
embere várta a munkavezető, irányitó gazdát. 
Egy félnapi ácsorgás az ilyen polgároknál 
nagy károsodást jelent s az ilyen zaklatás 
pedig nem emeli a „Cassa Cercuale“ amúgy 
is nem létező népszerűségét.

Amint értesültünk, a sérelmezzettek az ille
tékes minisztériumnál tesznek panaszt s ar
ról is gondoskodnak, hogy a parlamentben 

szóvátétessék a „Cassa Cercuale“ áldásos 
működése.

A sajtónak — ha még olyan icike-picike 
vidéki sajtó is — hivatása, kötelessége az 
ilyen jogos panaszokat, sérelmeket nyilvános
ságra hozni. Reméljük, hogy az illetékes fó
rumok az ilyen anomáliákkal szemben szi
gorúan fognak eljárni.

Sport.
Az elmúlt vasárnapnak városunkat érintő 

sporteseménye — két footballmatch — ide
genben zajlott le. Jóllehet az eredmények reánk 
nézve lesujtók, ifj. csapatunk Vajdahunya- 
don 6 : 0 kikapott, a katonacsapat pedig 
1 : 0-ás vereséget szenvedett Gyulafehérvá
ron, még nincs mit szégyelniök footballis- 
táinknak, mert mindkét mérkőzés nélkülözte 
azokat a feltételeket, melyek mellett „tiszta“, 
egészséges sportot űzni lehet.

Ifjúságunk 3 héttel ezelőtt fogadta egy ba
rátságos mérkőzés keretében a „Hunedoara“ 
ifjúsági csapatát s bár 1:0 arányban le is 
győzte, de mi annakidején meg is irtuk, hogy 
egyenlő erejű játékkal küzdöttek. E tényt a 
honi pálya minimális goal arányában győze
lemmé módosithatta a hunyadiak javára, de 
egy 6:0-ás győzelmet csak az alábbiak in
dokolnak.

Csapatunk megérkezvén Hunyadra, Váczy 
Ernő, a football szakosztály titkára — Írásos 
utasitásához hiven — kijelentette, hogy csak 
az esetben hajlandó csapatunkat játszatni, ha 
az ottaniak szintén ifjúságival szerepelnek. 
Megigérték s mégis a biró kezdő sípjelére 
4 első csapatbeli játékos lép a pályára. Újabb 
tiltakozás, de hiába s miután már nagyobb 
közönség volt a pályán, csapatunk vezetője 
— dicséretére legyen mondva — a kellő ta
pintattal és sportszerűséggel élve, lejátszatta 
a matchet. A végig csúnya rámenős, testi ép
séget veszélyeztető, durvaságokkal és a kö
zönség botrányos viselkedésével terhes ka
paszkodásban 6 goal jutott kapunkba és 3 
játékos súlyos rúgással került haza.

A mérkőzés birája a hunyadiak trénere, 
Rimbás volt, aki csapatának legcsunyább sza
bálysértéseit megtorlatlanul hagyta.

A 92. gy. e. csapata Gyulafehérváron ját
szott revansot a Victoria csapatával. Csak
hogy a Victoria helyett más egyesületbeli já
tékosokkal teletűzdelt, megerősített csapattal 
kellett ott is megmérkőzni. A játék igy is a 
legszebbek közé számitható, mert derék ka
tonáink minden lelkesedést tüzbe vittek s a 
legnagyobb tempót diktálták az egész idő 
alatt s már-már eldöntetlen kimenetelűnek 
látszott a játék, amikor 7 perccel a befejezés 
előtt a sok Victoria sont közül egy mégis 
kapuba került.

Farmacia VLAD gyógyszertár
Orâștie-Szâszvâros, 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. 208 13—
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Csapatunk e játékával ismét beigazolta, 
hogy az összetartás érzetének lelkesültsége 
a még erősebb ellen is sikerrel tud ellent- 
állani és küzdeni. Abból a sok munkából, 
mit az igen erős Victoria csatársora adott a 
védelemnek, derekasan vette ki a részét Duma 
kapus, ki a lövéseket bravúrosan, szép stí
lussal fogta; hogy egy mégis a hálóba akadt, 
nem az ő hibája, mert közvetlen közelből és 
védhetetlenül volt helyezve.

Egyébként — habár a játék mint említet
tük erős volt — a játékosok sértetlenül ke
rültek le a pályáról.

Mindkét mérkőzés tanulsága a sürgős szük
ségességét jelenti a sport fórumok megalakí
tásának, képesített birók hiányában „helyi“ 
birók vezette mérkőzés nem nyújthatja a kellő 
sportot, mert le nem igazolt és más egye
sületbeli játékosok szerepelnek idegen csa
patok ellen. Továbbá játszatnak ifjúsági csa
pattal szemben „öreg ágyukat“.

A mérkőzések közönsége meg nem enge
dett nyilatkozatokkal nyilvánítja antipathiáját 
a vendégek ellen, valósággal terrorizálja őket, 
nehogy megpróbáljanak győzni, stb.

Mindezek az anomáliák csak egy a köz
pontunkban felállított Sporthatóság tekintélye 
és fegyelemre szoritó ereje által szüntethetők 
meg az érdekelt egyesületek „sportférfiai“ 
bevonásával, különben, amint hírlik, már 
meg is tétettek az erre irányuló lépések s ha 
a folyamatban levő tárgyalások sikerrel jár
nak, úgy Déván, mint megyei székhelyen 
meg is alakul a Subcomitetul Regional, al- 
kerület az aradi kerület fennhatósága alatt.

A C. S. O. választmánya multheti ülésében 
megállapította ez évre a tenniszpálya hasz
nálati diját a klubb tagjai részére. Még pe
dig ha 30 jelentkező lesz, akkor havonkint — Serestély Béla uj verseskötete. Se- 
és személyenkint 100 leu. Ezért a díjért a restély Béla, a Piskin élő országos nevű poéta 
tagok naponta igénybe vehetik, a megállapi- lapunk kiváló munkatársa, újabb verseit „Ze- 
tott időben a teniszpályát, hol raketten ki- niten“ cimen közelebbről kiadja. A szép kí
vül, minden felszerelés rendelkezésre áll. Kü- állitásu és értékesen gazdag tartalmú kötetre 
lönben a pálya már megnyílt, asszonyok, Iá- már most felhívjuk az intelligens olvasókö- 
nyok, civilek és tisztek szenvedélyesen hó-‘zönség figyelmét, 
dóinak az elit sportnak.

Elismerésre méltó a Club vezetőségének 
fáradságos tevékenykedése, mellyel lehetővé 
tette tagjainak, hogy — a máshol 1000 leues 
pályabér helyett — minimális dijért játsz
hatnak tenniszt.

Ugyancsak kiegészitődik szép sorjában a 
footballisták felszerelése is és ezután már 
csinos dreszben és jó footballcipőben látjuk ■ 
majd őket a rendes vasárnapi mérkőzéseken.

Csak még egy hiányzik; a jó athlétikai tré
ningre is alkalmas pálya. De majd erre még 
visszatérünk.

NAPI HÍREK
— Kinevezés. Az igazságügyminiszler dr. 

Herb János, Hunyadvármegye árvaszékének 
elnökét a VII. fizetési osztály 2 fokozatával, 
a máraniarosszigeti törvényszékhez törvény-1 
széki bíróvá nevezte ki. Távozásával az ár
vaszék elnöki teendőit Dinis János elnökhe
lyettes látja el.

— Házasság. Glatz Vilmos helybeli köz
ismert kereskedő, az aranyifjuság közkedvelt 
tagja f. hó 18-án tartotta esküvőjét Folkend 
Hilda urleánnyal Gyulafehérváron. Gratulá
lunk I

i
— Áthelyezték a feloszlatott dévai er

dőhivatal tisztviselőit. Mint megirtuk, a 
minisztertanács legutóbbi határozata alapján 
az erdőigazgatási kerületeket 13 erdőigazga
tósággá alakították át. Eszerint a nagyszebeni 
igazgatósághoz tartoznak Szászsebes ideigle
nes székhellyel a következő hunyadmegyei 
járások : dévai, szászvárosi, vajdahunyadi, kő
rösbányai kudzsiri, petrozsényi, hátszegi, puji 
és marosillyei járások. így a dévai erdőhi
vatal f. hó 15-én megszüntette működését és 
tisztviselőit áthelyezték. És pedig: Zeicu Iuon 
alfelügyelőt a Pitesti igazgatósághoz, Érsek 
Árpád főmérnököt Bacauba és. Gofia Niculae 

mérnököt a brassói igazgatósághoz Csíksze
redába, valamennyit hasonló rangfokozatban.

— A Kún-kollegium vendégei. F. hó 
27-én pénteken Nagy Károly erdélyi ref. püs-:

— A dévai román nemzeti kaszinó vá
lasztmánya f. hó 18-án délután a kaszinó 
olvasó-termében dr. Pokol Valér a kaszinó 
igazgatójának elnöklete alatt ülést tartott. Az 
ü[ésen dr. Duble$iu György vármegyénk pre
fektusa is megjelent. A tárgysorozatból kie
melendőnek tartjuk Olariu Miklós pénztárnok 
jelentését, mely szerint a kaszinó készpénz 
vagyona 16176 leüt tesz ki, viszont az adós
ságok egy tekintélyes része már törlesztetett. 
A választmány felhívta a pénztárnokot, hogy 
mindazon tagokhoz, kik tagsági dijaik befi
zetésével késedelemben vannak, felszólitást 
intézzen, hogy tagsági dijaikat a legrövidebb 
időn belül fizessék be. Elhatározta a választ
mány, hogy a kasztnó kertjében lévő kugli- 
zót a kaszinó jelenlegi bérlőjével rendbe ho- 

.v. zatía 32 e célra szükségelt költségek egy- 
pök társaságában a Kún-kollegium íátogatá-: őszéhez hozzájárul. A választmány végül 
sára ideérkezett Dr. Sylvester Beatch ameri- öröklési jog cimén Issekutz Márton dévai 
kai theojogiai tanár és dr. Schäffer fiiadéi-, dr°gueria tulajdonost az alapitó tagok sorába 
fiai ref. lelkész. Mindketten az „Európai egyhá- vede ^e'' 

zakat segélyező bizottság“ megbízásából. Dr. i — A református hívek ismételten érte- 
Beatch az említett segélybizottság elnöke,| sittéinek, hogy hogy az üresen levő lel- 

egyszersmind az Északamerikai presbitérium 
és ref. Egyházak Világszövetségének szakelő
adója. Velük együtt jött dr. Laky Zsigmond 
amerikai lelkész neje, aki itt Erdélyben bel- 
missziói munkásságával, az igazi vallásos élet 
elmélyítésére irányuló fáradhatatlan munkás
ságával immár közismertté tette nevét. Ez al
kalommal egyszersmind a tolmács szerepét 
töltötte be. Az illusztris vendégek részletesen
tájékozódtak az egyházi és iskolai dolgok fe- Vármegyénk főispánja miniszteri engedély 

lől; megtekintették a templomot, az iskolá
kat s rövid félnapi ittartózkodás után, a leg
kedvesebb emlékek hátrahagyásával tovább 
utaztak Kolozsvár felé.

1

C. ZOBEL
Alapítva divatkereskedés AlaP>tva

ORÂȘTIE—SZÁSZVÁROS.

Ajánlja dús raktárát:
karton, 
delén, 
zephirekben, 
legújabb divatu 
grenadinokban, 
creppon, 
vásznak, 
batiszt- 
schiffonokban, 
férfi fehérnemű és 
szalmakalapokban.

Tisztelettel: ZOBEL C
209 13—13 divatkereskedő. 

készi állásra a Nagytiszteletü esperes ur pró
baszónoklat tartásra meghívta : junius 29-ére 
Gergely Ferenc m.-bükkösi; julius hó 6-ára 
Szabó Frigyes somosdi; és julius 13-raBiró 
Dezső rugonfalvi lelkészeket. Kéretnek a hí
vek, hogy mindenik pályázót hallgassák meg. 
A választás értesülésünk szerint julius 15-én 
lesz.

— Ujabbi kulturadó meghiúsulása.

alapján a vármegyei elhanyagolt iskolák re
noválására, uj iskolák létesítésére kulturadót 
akar megállapítani. Szászváros polgármestere 

; m. vasárnap hivta össze a helybeli kereskedő
ket és iparosokat, hogy a forgalmi adók után ki
vetendő 2-5 % adót megajánlják. A népes gyü- 

1 lés a „Sfatul negustoresc“ elé utalta a kérést, 
amely úgy határozott, hogy ezen uj adó be
vezetését nem tartja időszerűnek részint a 
mai pénzügyi krizis, részint pedig azért, mert 
ezen adóból a városban levő iskolák nem 
részesülnének.

— Hirdetmény. Az 1924. jun. havifény- 
üzési és forgalmi adók a következő sorrend
ben fizetendők a szászvárosi rom. kir. Adó
hivatalba: 1924. julius 5-én azok, kiknek a 
családi nevük A, B. betűvel kezdődik, 8-án 
C., D., E., 9-én F., G., H., 10-én I., K., L., 
11-én M., N., 0., 14-én P., R., S., 15-én 
T., U, W., Z. és 16 án a részvénytársasá- 
gok. Az alkalmazottak utáni négy százalékos 
adó 1924. julius 10-ig fizetendő.

— Gáspár Jenő színtársulata Déván 
befejezte előadásait s jelenleg Szászsebesen 
játszik, ahol 2—3 hétig fog időzni. A tár- 

■ sulat a Déván töltött 3 hét alatt megmutatta, 
hogy a vidéki jobb színtársulatok nívóján áll.

Vonatok érkezése Szászvárosra.
Tövis felöl érkezik:

Személyvonat 2 óra 13 perc
Gyorsvonat 2 „ 48 „
Személyvonat 10 „ 29 „

» n 17 „ 28 „
Arad felöl érkezik:

Személyvonat 2 óra 45 perc
Gyorsvonat 3 „ 30 „
Személyvonat 12 „ 13 „

M M 18 „ 27 „
Munkásvonat indul Szászvárosról
Déva felé 4 óra 31 perckor.

LÖW KÁROLY illatssertára
Orăștie-Szâszvâros. Raktáron a

Illatszerek, extrais, toilelte vizek, eau de cologne, pipere szappan, 
hajvizek, arc- és hajpuderek, gyógyszappanok. Fej-, fog- és köröm
kefék. Fej-, haj- és körömápolási valamint higiénikus kozmetikai 
cikkek,“kötszerek, gummi áruk, fényképészeti cikkek stb. 210 13—
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— Műkedvelői előadás Kalánban. A i 
pusztakaláni róm. kath. egyházközség junius 
15-én úgy anyagi, mint erkölcsi tekintetben 
fényesen sikerült mulatságot rendezett az 
újonnan szerzett harangok javára. A ka
szinó kerthelyiségében felállitotl színpadon a, 
kaláni műkedvelők oly szép eredménnyel ad
ták elő „A vén bakancsos és fia, a huszár“ 
c. 3 felv. népszínművet, hogy sok vidéki szín
társulatnak is például szolgálhatott volna. A 
közönség, mely a kerthelyiséget zsúfolásig 
megtöltötte, dacára a második felvonásra kö
vetkezett félórás esőnek, egy szálig kitartott, 

hogy az eső megszűnte után a harmadik fel
vonást is végigélvezhesse. A közönség szo
katlan kitartása a programmon kívül érkezett 
esőben is, a kaláni műkedvelők számára a 
legszebb elismerésül szolgál. A hideg büffet 
pedig, mely a közönséget valóságos bámu
latba ejtette, a kaláni Oltáregylet fáradhatat
lan munkáját és talpraesettségét hirdette. Az 
előadást szerpentin-, konfetticsata majd tánc 
követte. A közönség vig mulatozás után az
zal a meggyőződéssel távozott, hogy Kalán
ban még ilyen szép és jól sikerült mulatság 
nem volt.

— Milyen jelző táblákra volna még 
szükség. A Déván megjelenő „Hunyadvár- 
inegye“ c. laptársunk Írja: Több alkalommal 
irtunk már arról, hogy a városunkon áthaladó 
autók a város belterületén is épp oly sebes- 
ségggel haladnak, mint a városon kívül az 
országúton. Rámutattunk arra a veszedelemre, 
amely ezzel a visszaéléssel jár s amelynek 
már nem egyszer súlyos szerencsétlenségek 
voltak a következményei. Ennek ellenére se
hol semmi gátló intézkedés, az autók olyan 
tempóban jönnek-mennek, ahogy az a tulaj
donosnak vagy vezetőnek éppen tetszik. Az 
illetékes hatóság részéről még mindig késik 
az ellenőrzés és indokolt esetekben a bün
tetés. Van azonban egy lehetőség, amelynek 
alkalmazása — úgy hisszük — föltétlenül 
segitene ezen a lehetetlen állapoton. A nagy
városok mintájára városunk két bejáratát jel
zőtáblákkal kellene ellátni, amely táblák fel
tűnő felírással jelezzék azt a menetsebessé
get, amellyel az autók a város belterületén 
haladhatnak. Ezek alkalmazása után senki 
sem védekezhetik azzal, hogy nem ismerve a 
helyi viszonyokat, hajtott meg nem engedett 
sebességgel és senki sem bújhat ki a meg
érdemelt büntetés alól oly könnyen, mint az 
ezelőtt történt. Az illetékes hatóság pedig fo
kozott figyelemmel legyen résen és tekintet 
nélkül alkalmazza jogos büntető rendelkezé
seit. Legyen végre testi épségünk megvédése 
e tekintetben is biztositva. Mi is leközöljük 
e sorokat azzal, hogy ezt a városi tanács és 
rendőrség figyelmébe ajánljuk, mert Szász
városon is lehet látni néha őrült gyorsaság
gal átszáguldó autókat. Gondoljunk gyerme
keink s magunk testi épségére I

— A nagykapusi műkedvelők példátlan 
sikerrel szerepeltek a múlt héten a kolozs
vári Magyar Színházban. A Vasárnapi Újság 
múlt száma természetesen sietett megörökí
teni e nem mindennapi szinházi eseményt 
több pompás felvételben. A kitünően össze
állított lap képei közül kiemelkednek még: 
az önálló magyar jegyintézet alakuló gyű
lése és első vezetősége, az uj francia köz
társasági elnök és japán miniszterelnök arc
képei, az olimpiászra küldött magyar birkózó 
csapat, máramarosszigeti gyermekmükedvelő 
előadás és Tutankhamen sírbolt feltárásának 
újabb mozzanatai. Mindenütt nagy érdeklő
dést keltett az újonnan beállított gazdag szin- 
házrovat, mellyel érdekességben csak az asz- 
szonyok számára összeállított rovat tartalma 
versenyezhet.

ERZSÉBET MOZI 
a ,,TR A N SS Y LV A NI A“-ban.

Ma vasárnap, junius hó 29-én 
délután 5 és este 8!9 órakor

THE TWO Hallroomboy
PÉTER és PÁL

Patt és Patachon vetélytársai, a 
világ legszenzációsabb burleszk filmje, 

6 felvonás — 3 fejezetben.
a) Reggeli, akadályokkal. 2 felv.

(Geh’ma frustuken).
b) Őrizkedj a szőkéktől. 2 felv.
c) Kire fáj a foga? 2 felvonás, 
mind ma lesz bemutatva. Ezenkívül: 

Falusi kisleány 
Társadalmi pszichológiai dráma. Irta:

Deésy Alfréd. — Személyek:
Gróf Dénessy László: Horváth Zoltán, 
Jenő gróf, a fia: André León,
Gróf Csegey Géza: Tanay Frigyes,
ANIKÓ, a leánya: Hollay Kamilla,
Sturm: Zilahy Pál,
Elvira, táncosnő: Sims Clara.

— Egy kérdés. A tekintetes városi ta
nácstól tisztelettel kérdjük, hogy mikor lesz 
a város abban a helyzetben, hogy lesz elég 
fája és pénze ahoz, hogy a Galamb-utcából 
(a kis kollégium előtt) a patakon átvezető, 
de már évek óta elsodort hidat felépítse ? 
Több adózó polgár.

— Tenyészállat-kiállítás Csikmegyé- 
ben. A csikmegyei állattenyésztési bizottság 
elhatározta, hogy ez év julius 20-án Csík
szeredában, julius 27-én Csikszentmártonban 
és aug. 3-án Gyergyószentmiklóson tenyész- 
állatkiállitást rendez. A legkiválóbb és leg
jobb tenyészállatok arany éremmel és első 
díjjal lesznek kitüntetve és felszállittatnak az 
országos kiállításra Cluj—Kolozsvárra, ahol 
szintén egy bíráló bizottság határozata alap
ján nagyobb dijakat nyernek az arra Ítélt ál
latok. Hunyadvármegye gazdasági egyesülete 
és gazdaközönsége e téren mikor lép akci
óba?! Hiszen állattenyésztő megye vagyunk I

— Gärtner Sarolta bűnügyei. Pár hó
nappal ezelőtt Gärtner Sarolta magyarországi 
illetőségű varrónő, aki hamis útlevéllel Ro
mániába szökött át, Petrozsényban női divat
szalont állított fel s amikor már több ezer 
leu értéket képviselő ruha-kelmét vittek el 
hozzá elkészítés végett, egy napon a kel
mékkel megszökött. A rendőrség azonban rö
videsen elfogta és a dévai törvényszék csak 
nem régen ítélte el 8 hónapi fogházra. Gärt
ner Sarolta ellen, aki jelenleg a dévai fog
házban üli büntetését, most újabb feljelentés 
érkezett Nagyváradról, amely szerint ott circa 
20.00Ü leu ékszert és fehérneműt lopott, to
vábbá Temesváron is nagyobb lopás miatt 
folyik ellene az eljárás. Az újabban kiderült 
lopásokat illetőleg Gärtner Sarolta a kihall
gatások során konokul tagadott.

— A sör drágulásának titkára könnyen 
reájövünk, ha megtudjuk, hogy azt a sört, 
amit itt vendéglőkben palackonként 13 leu- 
ért árulnak, a Piskiben levő Steiner-féle sör
raktár onnan idefuvarozva, 11 leuért adja s 
megfelelő mennyiségű jeget is mellékel hozzá. 
Az igy itt is nagy forgalomnak örvendő sör 
a temesvári sörgyár készítménye.

— Egészségügyi statisztika. Hunyad
vármegye egészségügyi hivatalának értesítése 
szerint megyénkben 1924. május hóban a 
következő fertőző megbetegedések fordultak 
elő: Skarlát: Lupény 5 est, Füzesd 5, Gya- 
lár 3 eset. Kanyaró: Lupény 1, Vulkán 5, 
Felsőszálláspatak 18 esel. Szamárhurut: Vul
kán 3 eset. Hastífusz: Lupény 3 eset. Dif- 
teritisz: Lupény 1 eset. Füzesden 1 skarlát
eset halálos kimenetelű volt. A vármegye 
egészségügyi helyzete, a statisztika szerint, 
nagyon kedvező.

— Panasz. Vettük az alábbi sorokat: F. 
hó 26-án a Májer-féle kereskedésben, vala
mint — a biztonság okából — az öreg Má- 
jer lakásán, magánál a fuvarozónál rendel
tem az omnibuszban helyet az állomásig. Az 
igenlő válasz után úgy állapodtunk meg, 
hogy én éjjel pont 1 órakor a Vlád-féle ven
déglővel szemben lévő sarkon várjam meg 
az omnibuszt. Fél egy órakor már ott vol
tam 3 éves kis leányommal s vártam. 1 óra 
elmúlt, már háromnegyed kettőre járt az idő, 
az omnibusz nem jött, mert már fél 1 óra 
előtt kiment. Miután Abrudbányán lakom s 
engem telefonon megrendelt 500 leuba ke
rülő kocsi várt Zalatnán, kellemetlen volt a 
lemaradás, de szerencsés véletlen folytán si
került jószivü emberek segítségével kocsit 
szereznem s még idejében elérnem vonato
mat. Májer szállító és fuvarozó ezt az üz
leti pontosságot férjemmel, velem és egy uta
zóval szemben már két év előtt is gyako
rolta. Albu rendőrörmester ur és a három
negyed 1 órakor ott posztoló rendőr szem
tanúja volt az esetnek. Úgy a rendőrség, 
mint a közönség figyelmébe ajánlom az om- 
nibuszos Májerek pontosságát, mely szegény
embereket, üzleti egyéneket károsíthat meg. 
Tisztelettel: Dávid Sándor abrudbányai ke
reskedő neje.

— Egy kivándorolt horvát tízmillió 
Angol fontot ajánlott fel Jugoszláviának. 
Jugoszlávia közönségét napok óta rendkívüli 
esemény tartja izgalomban. Sándor király tá
viratot kapott Argentina fővárosából, Buenos- 
Airesből. A távirat szövege következő: Alá
zatosan tudomására hozom felségednek, hogy 
hajlandó vagyok Jugoszláviának 10 millió 
Angol fontot kölcsön adni. Azt a feltételt 
szabom, hogy Pasics nem lehet többé mi
niszterelnök s hogy a Bécsben tartózkodó 
Radics horvát paraszlpárti vezér hazatérése 
azonnal megengedtessék. Az ajánlattevő egy 
horvát kivándorolt, akiről Bueos-Airesi szerb 
ügyvivő megerősíti a felajánlott kölcsön le
hetőségeit az említett feltétel mellett.

♦ Értesítés! I
*

Tisztelettel értesítem a n. é. kö
zönséget, hogy julius 1-től kezdve 
minden csütörtökön és szom
baton este nagy

+ flecken-estély van* 
í
|
1
I♦I
*
I
I

vargabélessel.
Egy mindkét ételből álló te
ríték ára 26’— leu.

Zamatos küküllőmenti asztali borok 
(1 üt. 18 leu), minden nap fris
sen csapolt sör, villás reggeli. — 
Vasár- és ünnepnapokon libamáj 
hasché. Abonensek előnyárban ré
szesülnek. — Cukrászsütemények, 
lakodalmi torták, fagylalt, legki
tűnőbb zamatos bólé, stb.

Minden este cigányzene!
Szives pártfogást kér, tisztelettel:

* özv. Mirovitz ígnácné
a „BOULEVARD“ kávéház és 
cukrászda bérlője. 288 1—10 V
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NY1LTTÉR.*)
Tisztelt Szerkesztőség ! Igaz-e, hogy Chiopu 

Filip helybeli borbélymester a toronyóra iga
zítását és felhúzását elvállalta ? Ha igen, re
mélhetjük-e, hogy ezentúl a toronyóra pon
tosan a vasúti időt fogja mutatni ? 
Szászváros, 1924. jun. 25. Tisztelettel: 

Herta János, 
___________ cement-, tégla- és cserépgyáros.

*) Ezen rovat alatt megjelent közleményért nem 
vállal felelősseget a Szerk.

Köszönetnyilvánítás.
Minden jó ismerősöknek, barátoknak, akik 

szeretett nőm elhalálozása feletti mély bána
tunkat a temetésen való megjelenésükkel, 
részvétnyilatkozataikkal és koszorúk küldésé
vel enyhiteni szívesek voltak, ez utón is há
lás köszönetét mond Linhart József 

és családja.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
Névtelen levelekre nem válaszolunk, kéziratokat 

vissza nem adunk.
Al. J. Déva. Julius elsején felkeressük, addig 

türelem.
P. I. Kolozsvár. Hirtelen eltávozása meglepett, 

el sem búcsúztunk, de azért megvagyunk. Üdv 1
Fürdőgyóyy. A kérdezett az őskeresztények tü

relmével viseli szalmaözvegységének „keserveit“ s 
csak azt fájlalja, hogy 20 évvel nem fiatalabb. A 
fürdői levelet várjuk.

B. Ernő. Gyógyulást kivánva, kérjük : Írjon.
Előfizető. Mindnyájunkat érhet ilyen „baleset“. 

A szamosvölgyi vasúton történt atrocitások után leg
helyesebb, ha utazás közben egy kampóskeresztes 
jelvényt tűz a kabátjára. Így aztán még ha olyan 
jellegzetesen is keleti tipusa van, megmenekül az 
inzultusoktól s egyúttal elősegiti az oly hőn óhajtott | 
és hangoztatott „konszolidáció“-t.

B. B. Petrozsény. Jövő hó közepén felkeressük.
T. P. Kasztó. Ha bejön, keressen fel.
Tiszteletes ur, Nagyrápolt. Az ígért sorokat 

várjuk.
Bakfis. Ggyenge rímekbe öntött keserveit, szív

fájdalmait. bár minket is meghatottak, a papírkosár 
nyelte el. Ne búsuljon, a 16 éves szív hamar felejt 
s majd eljön az igazi, aki nem fog:

„Kacér szemekkel másra tekinteni
S csapodár módon másnak udvarolni.“

Előfizető. Résen leszünk. A közvélemény teljes 
kialakulása folyamatban van. A kért könyvet pos- ' 
tára adtuk.

Tanoncul felvétetik egy 14 éven 
felüli fiú Molnár Ferenc mészáros
hentes üzletében Szászváros. 287 1—3

Nycmdász-tanonc 
azonnali belépéssel felvétetik 

lapunk könyvnyomdájában.

íDörner és Lewitzkyi
rőfös és rövidáru kereskedése

volt és marad 23710-

a legolcsóbb bevásárlási forrás!

Nincs a megyében napilap,
s igy a megyei vonatkozású eseménye
ket, személyi és egyéb híreket, rendele
teket s üzleti vonatkozású hirdetéseket 

csakis a megyében megjelenő újságokból 
olvashatja.

Rendelje meg a 11 év óta fennálló s a 
megye minden részébe járó

„Szászváros és Vidéke“-t
Előfizetési ára: egész évre 80, félévre 40, 
negyed évre 20 leu. Hirdetései olcsók!

KOHL JÓZSEF 
kerék- és kocsigyártó. 

Szászváros, Romoszi-ut 8.

Vállalja: kocsik, szánok készí
tését, javítását, uj malmok 
építését, javítását stb. 176 10-

¿3

&

&
&

$

■

A, HANGYA4 j
Főtér, Bisztricsányi-ház |

& 
az italelárusitást zárt palackokban § 
megkezdte. — A jó hírnévnek ör- * 
vendő Hangya-likőrök, rum, co- £ 
gnac, Hangya-keserű kaphatók. — $ 
Rövid idő múlva asztali és pe- £ 
csenye-borok is kaphatók szintén g 
zárt palackokban. 281 2—3 g
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MEGÉRKEZTEK

Lőwj Sándor versenydruliázába 
Petro^eni-ben 

az összes nyári újdonságok és minden más által for
galomba hozott áraknál olcsóbban kerülnek eladásra. Éspedig:

Karton jó mosó, i
ff ff

ff ff

francia imit.

mtr. 27 
ff 

ff

* n

ff

ff

' w
ff

37
37
49
44
57
44
47 

sima

1

W

mtr.
»
W
n
n

n 
w

leu
ff

ff

ff

ff

ff

„ „ marchizett dupla széles
színekben mtr. 63 leu.

Eponge sziuUrtó
„ dupla széles
„ francia dupla széles 

Lyberti sima mintákban
„ álá selyem
„ elsőrendű mintás 

Francia grenadin

98 leu
120 
21b

91
125
105

75
145

Festő
Delairi

ff

Zefir ingekre
„ francia

Ágynemű kanavász 
Freunsch ingekre

Grenadin

Megjegyezni kívánom, hogy ezen árak csak tájékoztatók, tekin
tettel arra, hogy még pár ezer cikkem van, miért is kérem a 
nagyérdemű vásárló közönséget, hogy kirakataimat állandóan 
szíveskedjen figyelemmel megtekinteni, ahol az újdonságok 

állandóan változnak.
Kiváló tisztelettel: 152 24—

Löwy Sándor Versenyáruháza petrozsény.

Nyomatott a Szászváros» Könyvnyomda RbszvönytArsiasAo ovorssajtóiAn 1934.


