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Hirdetések árszabály szerint, többszöri hirdetésnél árkedveaménjr.

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

Rovás.
Haldoklik a oállalkozási kedv.
Régi üzemek, Deletek szűnnek meg.

A napilapok hirrovatai hűen számolnak 
be azokról a bukásokról, üzemek s más vál
lalkozások, üzletek megszűnéséről, fizetéskép
telenségekről, amelyek a mai áldatlan gazda
sági és pénzügyi állapotok miatt napirenden 
vnnak. Dacára, hogy a leu értéke aláhanyat- 
lott, a pénzhiány fokozódik s ma már ott ál
lunk, hogy a legjobb cégek, teljes fedezettel 
bíró jogi és magánszemélyek még magas 
kamatok árán sem juthatnak kölcsönökhöz, 
befektetésekhez, vállalkozáshoz szükséges tő
kéhez.

A koronabeváltáskor és az ezután követ
kező időkben mutatkozott pénzbőséget csen
desen, de fokozatosan váltotta fel a pénzhi
ány s ma már mindenki tapasztalja, hogy a 
pénzpiacon olyan katasztrófális válság van, 
amely az ipar, kereskedelem és mezőgazda
ság mindenféle vonatkozásaira bénitólag, pusz- 
titólag hat.

A seismometerné^ a kerticsiga szarvacs
kájánál is érzékenyebb tőkék elbújtak, eltűn
tek a piacról s a nagy kereslet úgy megdrá
gította őket, hogy ma már kölcsönvett pénz
zel csak horribilis jövedelmeket Ígérő vállal
kozásba lehet fogni. A figyelmes szemlélő 
azonban észrevehette, hogy még a nagy jö
vedelemmel kecsegtető befektetésekhez is hi
ányzik a vállalkozási kedv és készség. Ennek 
oka a belpolitikai élet áldatlan harcain kívül 
egyrészt a jogi bizonytalanság, amelyet a fenn
álló törvényeknek rendeletekkel való megvál
toztatása, módosítása szült, másrészt a kive
tett adók, illetékek sokfélesége, nagysága, va
lamint az is, hogy az uralmon lévő politikai 
párt nencsak a kisebbségekhez, hanem az 
ellenzéki román pártokhoz tartozókkal szem
ben is minden erejével arra törekszik, hogy 
uralmát biztosítsa, erősítse s e cél érdekében 
nem riadt s nem riad vissza pártszempont
ból érvényesitent akaratát s befolyását, amely 
aztán a mai állapotok megteremtéséhez nagy
ban hozzájárult.

Fokozza a pénzhiányt ez ezzel járó vállal
kozási készség lanyhulását s egyéb káros kö
vetkezményeit az is, hogy a bankok, pénzin
tézetek maguk is — eltérve Iétesülésük fő
céljától, a pénzkölcsönök nyújtásától — beáll
tak kereskedőknek, iparosoknak, szállítóknak 
stbinek s tőkéiket nem pénzkölcsönök nyúj
tására, hanem különböző vállalkozásokba oly- 
kép fektetik be, hogy a kamatokon kívül ré
szesedést is kötnek ki maguknak. Az ilynemű 
nagy tőkéket igénylő s lekötő műveletek miatt 
a tőkeszegény „kis emberek** nem juthatnak 
pénzkölcsönhez, hitelhez s igy kénytelenek a 
titokban, ellenőrizhetetlenül élősködő uzso
rásokhoz fordulni, akik aztán tudják a mód
ját, hogyan kell adófizetés, közterhek hozzá
járulása nélkül rövid lejáratú kölcsönöknek 
magas kamat melletti folyósitásávat illegális 

hasznokat zsebrevágni, anélkül, hogy az adó
kivető bizottságokkal bajuk lenne.

Fizetésképtelenségek, bukások, csődök, bi
zonytalanságból fakadó üzlettelenségek tanú
ságai a mai szomorú állapotoknak s annak 
is, hogy a jelenlegi kormány a programijá
ban hangoztatott konszolidáció megteremté
sében mennyire gyenge.

A drágaság pedig nő, élelmi- ruházati cik
kek árai felfelé szökkennek, munkabérek, 
nyersanyagok árai folyton emelkednek, a mun
kanélküliség kezd elharapódzani, a hajdani 
virágzó, pezsgő üzleti élettel biró üzemek, 
iparvállalatok, kereskedések redukálják alkal
mazottaik számát, megszűnnek, vagy pedig 
megfeszitett erővel küzdenek a létért, várva 
egészségesebb állapotok beállását.

Ezek az itt felsorolt bajok okai annak is, 
hogy azok a városok, — köztük városunk 
is — amelyek vagyonuk alapján rohamos 
fejlődésre volnának predestinálva, hátul kul
lognak, elmaradoznak, visszafejlődnek.

A sűrűn változó rendeletek özöne — me
lyek gyakran súlyosan érintik a magánjogot — 
Demokles kardjaként függ az üzleti, vállal
kozási élet felett^ igy nem csoda ha a ká
ros következTnények minden vonalon érezte
tik nyomasztó hatásukat s növelik azt az elége
detlenséget, amely semmikép sem fogja a 
konszolidációt szolgálni. A konjunktúra lova
gok, a zavarosban halászok, az uzsorások, a 
törvénytelenkedők, az egyéni, üzleti becsüle
tességet csak híréből ismerő s pénzért min
denre kész kivasalt nadrágu modern brigan- 
tik, a harácsolók vígan tobzódnak, mert a 
„pénznek nincs szaga“.

Mindenki óhajtja e szomorú állapotok jobb- 
rafordulását, de hogy az mikor fog bekövet
kezni, senki — még az országot kormányzó 
urak sem — tudja megmondanni.

Addig pedig csendesen, de biztosan nö
vekedik a pangás, amely az ország gazda
sági és pénzügyi életének egészséges vérke
ringésébe a különböző s nehezen kiküszö
bölhető betegségek mikrobáit oltja be. Aki 
és. akik ezt nem látják, vakságban szenved
nek, akik pedig tehetnének ellene, de nem 
tesznek, nagy bűnt követnek el.

ifj. Szántó Károly.

A dévai pénzűgyigazgatóságnak az aláb
biakra vonatkozó s nekünk nyiivánosságra- 
hozás végett beküldött hirdetményét magyar 
nyelvre leforditva a közönség érdekében is 
itt közöljük:

I.
A pénzügyminisztérium folyó évi junius 

hó 19-éről kék 130266 számú rendeletével 
arról értesített, hogy a Románra és Magyar
ország között létrejött egyezmény értelmében 
a magyar pénzintézetek által kibocsájtott ta
karékbetétek ki fognak fizettetni. — A kifi
zetés ékatóbe» csak a jelenlegi magyar ko

ronában történik, egy jelenlegi koronát egy 
régi koronáért számítva.

Kivételt képez és ennélfogva minden 2 régi 
koronáért 1 leu fog fizettetni az alábbi ese
tekben :

1. Kötményezett takarék betétek, vagy» 
azon fenntartással kibocsájtott takarék köny
vek, hogy a betét kifizetése történjék bizo
nyos feltételek mellett, vagy egy meghatáro
zott személy kezéhez.

Egy létező személy nevére (unei persoane 
reale) kibocsájtott takarékbetétkönyvek, ha je
lenlegi birtokosok igazolják személyazonos
ságukat azzal a személlyel, akinek nevére a 
könyv ki volt állítva, avagy igazolják, hogy 
aunak a személynek örököseik, vagy enged
ményeseik.

Takarékkönyvek, melyek szám, kezdőbetű, 
fictiv név, jelmondatok alatt vannak kibo- 
csájtva (Pl. No. 5. M. D. Ill-ik Ferenc, egye
sülésben az erő) feltéve azonban, hogy ezen 
könyv 1918. október 31-től a mai napig át
ment egy iratokkal igazolt román alattvaló 
birtokába.

Minden betétkönyv birtokossának be kell 
adni takarffikönyyét ...
ján" az aarTTin^trațraiinanCiărâhoz. Azok, kik 
a takarék betét könyveiket be nem adják s 
nem igazolják megfelelő iratokkal tulajdo
nosi mivoltukat, végleg elveszítik jogukat a 
fentebb között kedvezményben való részese
déshez.

Minden egyes betétkönyv birtokos tehát 
megfelelő nyilatkozattal beszolgáltatja betét
könyveit akár a Percepjiához, akár az Ad
ministrația Financiárához, csatolva egyúttal 
az igazoló iratokat is.

II.
A 6777—1924. szám alatt kibocsájtott ro

mán szövegű hirdetmény — hivatkozva a 
pénzügyminisztérium 130265 sz. folyó év jú
nius hó 19-én kiadott rendeletére — a kö
vetkezőket tartalmazza:

Tudnunk kell mindenek előtt, hogy a ren
delet a magyar pénzintézetek által a régi 
osztrák-magyar koronában kibocsájtott jelzá
log! tartozásoknak és követeléseknek a sza
bályozására vonatkozik.

1. Az összes jelzálegi kötelezvényeknek, 
a községi kötvényeknek, a vizjogi társulatok 
kötvényeinek a szőlő közösségek (egyház
községek) nem különben a talajjavításra ala
kult társulatok kötelezvényeinek birtokosai 
tartoznak nyilatkozatot adni és ezen címle
teket az Administrația Financiárához letenni, 
hogy azok kifizettessenek.

A fent felsorolt címleteknek az összeírása 
csak a magyar pénzintézetek által kibocsájtott 
cimletekre hivatkozik s amelyek 1918. év 
október hó 31-étől a mai napig megszakitás 
nélkül román alattvalók birtokaiban voltak.

Azonban a román alattvalókra » a követ
kező fettételek kivántatnak meg:

1. A természetes személyeket illetőleg, hogy 
román alattvalók, ba a törvény szerint (ipse 
jure) vagy pedig a trianoai és ászt, germani 
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békeszerződések erejénél fogva optio utján 
lettek és hogy 1918. október hó 31-én lak
helyük a fenti szerződések értelmében Ro
mániában átcsatolt területen volt.

2. A jogi személyeket illetőleg, (különböző 
intézmények, iskolák, törvény által elismert 
egyházak) hogy 1918. október 31-én szék
helyük az átcsatolt területen volt, de ezen 
egyezmény életbeléptekor (Románia és Ma
gyarország közti egyezmény) a jelenlegi Ro
mánia területén. (Ennélfogva kizáratnak azok, 
akiknek székhelye jelenleg idegen államban 
lenne.)

Abban az esetben, ha egy természetes sze
mély áthelyezte volna lakhelyét Magyarország 
területéről Románia területére, vagy megfor- 
ditva, akár optio következtében, akár vala
mely közigazgatási rendelet folytán, ezen sze
mély olybá fog tekintetni, mintha lakhelye 
1918. október 31-én az utóbbi területen lett 
volna (t. i. hová lakhelyét áthelyezte.)

Hasonlóan ezen kategóriába fognak tar
tozni azok a román vagy magyar alatvalókká 
vált természetes személyek is, akik 1914. ja
nuár hó elseje előtt helyezték át lakhelyüket 
egyik ország területéről a másikra, ahol az
tán mint állampolgárok számba is vétetnek.

Mindazok, akik nem fogják beadni címle
teiket és a szükséges igazoló irataikat, vég
leg élveszitik ezen egyezménybe foglalt ren
delkezés előnyére vonatkozó jogukat, minden 
fellebbezés kizárásával.

Mindazok tehát, akik a fenti címletek bir
tokában vannak és a jelzett feltételeknek meg
felelnek, egy bélyegmentes nyilatkozattal je
lentsék be s helyezzék letétbe cimleteiket és 
igazoló irataikat, mely utóbbiak a követke
zők : A címletek megvételére vonatkozó ügy
irat, letéti nyugta valamely banktól, vagy bár
miféle Dróbairás.

üj díjszabás a nemzetközi forgalomban. 
Julius elsejével módosították a külföldi vasúti tarifát. 

Harmadik osztály is van a nemzetközi vonatokon.
A „Keleti Újság“ Írja: (Bukarest, julius 4.) 

Julius elsejével — mint mai számunkban rö
viden jelezzük — módositották az Orient- 
Expressz, Simplon-Orient expressz, a Car- 
pinis—Gyertyámos és Postumia, valamint 
Kurtics—Bécs között közlekedő gyors- és 
személyvonatok díjszabását. Az árak francia 
frankokban értendők.

1. Orient-expressz.
Bukarest északi pályaudvartól: Baselig 

69010, Pozsonyig 295 30, Budapestig 169 80, 
Londonig 1095'35, Párisig 851*85, Salzbur
gig 456*10, Bécsig 304, Zürichig 652 80.

Aradtól: Basel 616, Budapest 95 70, Páris 
775*75, Bécs 229 90, Zürich 578*70.

Brassótól: Bassel 669*40, Bunapest 149*10, 
Bécs 283 30, Zürich 632*10.

• 2. Kurtics—Bécsi vonal.
Ennek a vonatnak első, második és har

madik osztálya van. Az Alábbi számok eb
ben a sorrendben jelzik az egyes osztályok 
jegyeinek árát.

Aradtól: Kurticson, Calaison, Boulogneon 
keresztül Londonig 884 25, 590*40, 367 65.

Brassótól ugyanez az ut Londonig 922*45, 
611, 378*85.

Bukaresttől ugyanez az ut 766 05, 504*60, 
300 90.

Aradtól Kurticson és Bécsen át Párisig 
642 55, 422 20, 252*45.

Brassótól ez az ut Párisig 680*65, 443.80, 
263 65.

3. Simplon-Oriant expressz.
Bukaresttől: Lausanne 638 35, London 

1062*30, Lyon Preache 630 05, Milánó 508 60, 
Páris 766*36, Trieszt 381*40, Velence 437*10, 
Verona 472 75.

Temesvártól Lausenne 577*85, Páris 416*65, 
Trieszt 320*70, Velence 376*40, Milánó 447*99.

4. Gyertyámos—Postumia vonal.
Ez a vonat első és másodosztályú, néhány 

vonatkozásban pedig harmadosztályú waggo- 
nokat is visz magával, igy tehát az alább 
következő számok sorrendben ezekre az osz
tályokra értendők.

Bukarestből: London, Vallorbe, Varriers: 
1046*35, 725*30, Páris 670*40, 526*20, 334 95, 
Boulogne Mar. 841*90, 579*95, Boulogne 
Vilié 841*60, 579*75, 369 65, Calais Vilié 
Mártimé 855*15, 581*60, 375*20, Bordeaux 
Modane St. Jean 807 85, 552*30, Dijon Vilié 
Vallorbe 663 85, 463 10, Lyon Perache Mo
dane 614*10, 425*80, Marseille Ventimille 
627*25, 437*55, Genf Corn-Iseile 63920, 
447 45, Lausanne- Iselle 622*60,436*50,278.50 
ZürichaChiasse 625, 438*85, Genova-Milano 
522*45,365*60, Merán-Venezia 499*85,350 60, 
Milano-Velence 499.85, 354*80, 216.70, Ró- 
ma-Velenca 552 25, 385*70, Torino-Veience 
522*20, 365*50, Triest-Velence 365*45, 260*80, 
167*45, Velence 421*15, 297*95, 189.

NAPI HÍREK.
— Áthelyezések. A belügyminiszter Ciara 

Mihail rendőrigazgatót Zsombolyáról hasonló 
minőségben Dévára helyezte át. Roșa Con
stantin zsombolyai rendőrfőnököt a belügy
miniszter rendőrfőnöknek Hátszegre helyez
te at. ~ --------- ------------ —

— Alaptőkeemelési engedélyek. A kü
lönleges gazdasági bizottság a Körősbánya 
és Vidéke Takarékpénztár Rt-nak és a pet- 
rozsényi Zsilvölgyi Bútorgyár Fakereskedelmi 
Rt-nak engedélyezte az alaptőkoemelést.

C. ZOBEL
AKa divatkereskedés

ORÂȘTIE—SZÁSZVÁROS.

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

Tisztelettel: ZOBEL C.
2 2—13 divatkereskedő.

— Uj városi tanács petrozsényben. A 
„Zsilvölgyi Hírlap“ Írja: Petrozsény, 1924. 
julius 4. Ösmeretes dolog, hogy Petrozsény 
nagyközséget ez év januárjában a belügymi
niszter várossá deklarálta. Az uj helyzetnek 
megfelelően a közigazgatást négytagú városi 
tanács kell, hogy vezesse az őszi községi és 
városi testületi választásokig. Az uj városi 
tanácsban részt kért és kapott a Szociálista- 
párt képviselője is. Az uj városi tanács tag
jai a következők: A polgárság részéről: Pop 
Emil, Jákob Péter, Dumitru mérnök, Recean 
József pedig a szociáltsta párt részéről. De
legált főpolgármester: Dr. E. Diágan. Városi 
főjegyző: Nicolae Oprea. Városi főügyész: 
Dr. Emil Boeriu. Városi főorvos: dr. Ionéi 
Moga. A többi városi tisztviselőkre vonatko
zólag a városi tanács teszi meg az előter
jesztést a kinevezésre, amely a legközelebbi 
időben fog megtörténni. Hisszük, hogy dr. Dra
gan személye és a városi tanács értékes ösz- 
szeállitása mindenben megfelel a nehéz és 
súlyos követelményeknek. Mi a magénk ré
széről felajánljuk gyenge szolgálatunkat, hogy 
evvel is előmozdítsuk a haladást az embe
riség javára.

— Ref. lelkész-választás. A református 
hiveket ez utón is értesitjük, hogy a Nagy
tiszteletű esperes ur a lelkészválasztást folyó 
hó 15-én, kedden délután 2 órára tűzte ki 
a kollégium imatermében. A választás rövid 
istentisztelettel kezdődik. Kéretnek azért a hí
vek 2 órára pontosan összegyülekezni. Egy- 
szersmint a választás minél rendesebb és 
egyöntetű lefolyásának előkészitése céljából 
az érdeklődőket kérjük, hogy 13-án vasárnap 
d. e. 11 órakor a kollégium imatermében ér
tekezletre szíveskedjenek teljes számmal meg
jelenni, mikor is a próbaszónoklatok befejeződ
vén, mindenki megalkothatja véleményét a je
löltele felöl. Figyelmébe ajánljuk a választók
nak, hogy a választásra az istentiszteleti meg
hirdetéseken kivül, külön eljárás utjáni meg
hívás nem lesz. A ref. egyház elöljárósága.

— Az Orvosszövetség hunyadmegyei 
fiókjának ülése. Az Országos Orvosszövet
ség Hunyadmegyei Fiókja múlt hó 29-én, 
sárnap tartotta rendes ülését a főorvosi hi
vatal helyiségében dr. Robu Miklós vmegyei 
tiszti főorvos elnökletével. Jelen voltak: dr. 
Mótz Miklós, dr. Márton Adolf, dr Löwen
stein (Szászváros), dr. Filsah (Lupény), dr. 
Rosu (Algyógy) és dr. Petrik (Dobra). Az 
ülésen megválasztották a f. hó 6, 7 és 8-án 
Temesváron megtartandó évi kongresszusra 
a kiküldötteket és pedig a következők sze
mélyében : dr. Robu Miklós, dr. Szegő Ernő, 
dr. Filsch, dr. Rusu és dr. Löwenstein. Az 
ülés egyéb tárgy hiányában ezután befeje
zést nyert.

— Sikkasztott a marosillyei vasúti 
pénztárnok. A „Hunyadvármegye" irja:Ma- 
rosillyén egy idő óta feltűnt, hogy a vasúti 
állomás pénztárnoka, a 17 éves Drile Du- 
mitru csekély fizetése mellett is nagyban köl
tekezik. Valaki följelentette a fiatalembert, 
amelynek alapján a napokban a 17 éves 
pénztárnoknál rovancsolást tartottak. A ro- 
vancsolás szinte váratlan meglepetést keltett, 
amennyiben megállapítást nyert, hogy 22000 
leu hiány van a pénztárban. A csendőrség 
meginditotta a vizsgálatot, amelynek folyamán 
kiderült, hogy a fiatal pénztárnok barátnőt 
tartott és nagy összegeket költött rá. A sik
kasztó tisztviselőt letartóztatták.

LÖW KÁROLY illatszertára
Orăștie-Szâszvâros. Raktáron e

Illatszerek, extrais, toilette 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. 1 2—
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— Esküvő. Kovács Mihály sztrigybrettyei 
állomásfőnök f. hó 28-án tartotta esküvőjét! 
Lőrincz Erzsébettel Szászvároson.

— Augusztus elsején lép életbe az uj 
munkásbiztosító törvény. A „Keleti Újság" 
irja: Enescu, a munkásbiztositó pénztárak 
bukaresti vezérigazgatója napokon át tanács
kozásokat folytatott a munkaadók és mun
kások delegátusaival az uj munkásbiztositó 
törvényről és az autonóm bizottságok meg
alakításáról. Az értekezleten Enescu vezér
igazgató bejelentette, hogy a munkásbiztositó 
pénztárak vezérigazgatója tüdőszanatóriumo
kat állít fel egyes fürdőhelyeken és üdülő
telepeket létesit. Miután az uj törvény au
gusztus elsején már életbe lép, a munkaadók 
és munkások képviselői még e hó folyamán 
Bukarestben értekezletet tartanak, amelyen 
megalakitják az autonóm bizottságokat. Az 
uj törvény értelmében Erdélyben a husszo- 
rossára, a régi királyságban pedig harminc- 
szorossára emelik a jelenlegi baleset- és be- 
tegsegélyző dijakat.

— A dévai városi erdő kitermelése. 
Hunyadvármegye prefektusa a napokban jó
váhagyta azt a határozatot, mellyel Déva vá
ros erdőinek kitermelését a Banca Comer
cială și Industrialănak adta át. Az erdőből 
eddig circa 80 hold le is lett tarolva, amely 
famennyiségből már 200—250 waggon fa le 
is lett szállítva. Szászvároson előfordult már, 
hogy dacára 7—8000 hold erdejének, nem 
volt fája.

— A „Libertatea“ c. helybeli laptársunk 
megjelenésést — amint már megírtuk — be
tiltották, azonban helyébe uj lapként a „Li
bertatea Națională" jelent meg. Julius 10-én 
újra megjelent a „Libertatea". A lap bejelenti, 
hogy a 18 ik hadosztály Nagyszebenben szé
kelő paraucsnoksága értesítette, hogy a be
tiltás nem katonai részről, hanem a belügy
minisztérium államtitkárságától telefonon jött. 
A hadosztályparancsnokság sürgetése dacára 
még ma sem kapta meg írásban a betiltásról 
szóló rendeletet s igy a „Libertatea" újra 
megjelent.

— Pop Lya hangversenye. F. hó 7-én 
a „Centrál" színházi termében folyt le Pop 
Lya országos hirü operaénekesnő hangver
senye. A nem túlságosan nagyszámú, de in
telligens, zeneértő és kedvelő közönség a 
legnagyobb figyelemmel és ékezettel hallgatta 
végig a klasszikus műsor remek számjait, 
amelyek között Beethoven, Saint-Saëns, Mas
senet, Bradiceanu, Bizet, stb. zeneköltők szer
zeményei szerepeltek. A művésznő a szerze
mények szépségeit hűén juttatta kifejezésre s 
szinpompás, kontra-alt hangja úgy a maga
sabb, mint a mélyebb regiszterekben tisztán 
csengett. Kellemes hangja az érzések meg
festésében, kifejezésében remeket produkált. 
A kitűnő zongorakiséret méltó volt az elő
adás magas művészi szinvonalához. A kö
zönség minden egyes számot frenetikus tap
sai jutalmazott meg s elragadtatással gyö- 
gyönyörködött a művészi előadásban.

— Az uj birói törvény értelmében a 
bírói vizsgák f. évi december hó 1-én kez
dődnek és tartatnak: Bukarestben, Kolozs
váron, Csernovitzban és Jassyban. E vizsgát 
mindazon törvényszéki jegyzők kötelesek le
tenni, akik 1923. junius 26-án ki voltak ne
vezve, de 3 évi szolgálati időt még nem töl
töttek be. A vizsga letétele után a jegyzőket 
albirókká nevezik ki. A törvény úgyszintén 
a kezelésnél is a regátbeli szisztémát vezeti 
be, amennyiben a grefierendszert lépteti ér
vénybe. Eszerint több állás lesz üresedésben 
annak idején a dévai törvényszéknél is.

ERZSÉBET MOZI

Figyelem! Csak este 8^-kor 
szombaton és vasárnap 

naponta egy-egy előadás!
Szenzációs bemutatkozó!

D. W. GRIFFITH, a világszerte híres 
amerikai filmrendező egy leggyönyö

rűbb alkotása:

Egy izgalmas éjszaka.
Fényes társadalmi kalandor dráma 9 fel
vonásban, a legelső amerikai művészek 
élén a csodaszép Gladys Swansonn 
főszereplésével. Ezenkívül:

Seff boz-bajnok
2 felvonásos legújabb Seff film.
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A jövő szenzációi: Tudás fája, 
Asszony szivek, Kuruzsló, stb. 
Dorian szenzációk Várkonyival.

— A hivatásos újságírók igazolványai. 
Az Erdélyi és Bánáti Kisebbségi Ujságirók 
Országos Szervezetének választmánya f. évi 
junius 23-án tartott ülésében foglalkozott az 
utóbbi időben felmerült panaszokkal, hogy 
az utságirói nevet bitorolva, egyesek vissza
éléseket követnek el. A Szervezet, hogy ezek
től a sajtóparazitáktól a közönséget meg
mentse s hogy a sajtó munkásainak presztí
zsét megvédje, a következő határozatot hozta: 
A Szervezet kéri Erdély közönségét, hogy 
mindenkitől, aki mint valamely sajtóorgánum 
munkatársa vagy szerkesztője jelentkezik, kér
jék a Szervezet Elnöksége által kiállított új
ságírói igazolvány felmutatását. Viszont az 
újságírói kar tagjai kötelességüknek tartják 
bemutatkozásnál igazolványaikat felmutatni. 
A Szervezet egyúttal a közönség tudomására 
adja azt is, hogy tagjainak eddigi igazolvá
nyait rövidesen megsemmisíti és tagjait 1934. 
augusztus 15-ikétöl kezdődőleg további egy 
évre érvényes uj igazolványokkal látja el.

— Követendő példa. A székelyudvarhelyi 
esperesi kerületbe tartozó Kisgalambfalva ref. 
hívei nemrég szentelték fel templomuk uj 
herangját, melyet a lelkes hivek áldozatkész
sége teremtett elő. A lefolyt ünnepségen részt- 
vettek a más vallásu hivek is sőt a székely
keresztúri primpretor is. Az áldozatkészség
nek, vallása iránti szeretetnek féuyes tanú
bizonyságát adta Lukács Ferenc algyógyi 
földbirtokos, volt községi főbiró, aki nem
csak hogy 1500 leüt adományozott szülőfa
luja harangjára, hanem személyesen is részt- 
vett a felszentelési ünnepségen. Amig nálunk 
düledeznek össze a ref. templom falai, ad
dig a galambfalviak és Lukács Ferencek jó 
példát mutatnak arra nézve, hogyan kell szol
gálni az egyházat, vallásosságot. Vájjon a mi 
módos ref. híveink, bőségben, szerzett és 
öröklött vagyonúkban dúskáló ref. egyházi 
tagjaink teljesítették s teljesitik-e úgy köte
lességüket, mint Lukács Ferenc? Nézzünk 
körül s meglátjuk közöttünk őket, a vagyo
nos, de szükkebló és szűkmarkú kálvinistá
kat. Nem kell megnevezni őket, itt élnek ve
lünk és közöttünk, jól ismeri mindenki őket.

— Éjjeli inspekciót e héten (julius 14 
reggel 6 órától julius 21 reggel 6 óráig) a 
Graffius-féle gyógyszertár tart. Éjjeli csengő 
működik!

— Az illetékes hatóságok figyelmébe. 
A forró nyár beálltával a tűzveszély fokozot- 
taqb mértékben fenyegeti polgárságunk testi 
épségét, vagyonát, javait. Városunkban szá
mos tűzfészek van, amelyek a fennálló sza
bályok ellenére veszélyeztetik a szomszédo
kat, utcasorokat. Egy alapos razzia megtisz
títhatná tőlük a várost. Úgyszintén előfordul, 
hogy a város belterületén a törvényesen meg
engedett számnál nagyobb mennyiségű disz
nót, marhát hizlalnak egy-egy udvarban, sőt 
az is, hogy egyes raktárakban a megenge
dettnél nagyobb mennyiségű romlandó, be
tegséget terjesztő, levegőt rontó anyagot hal
moznak fel, valamint a benzin, petróleum s 
más gyúlékony, robbanó anyagokból is. Sok 
udvarból hiányzik a vizzel telt hordó, létra, 
kéziveder. Úgyszintén sok helyt a meg
telt pöcegödrök tartalma fertőzi meg az ud
varokat. Itt emlitjük meg a szódásüvegek 
tisztaságáról s a bennük árusitott szódavizek 
izéről szóló panaszokat is.

— Felvétel a nagyenyedi tanítókép
zőbe. A nagyenyedi református tanitó- és 
tanitónőképzö-intézetbe az 1924—25-ik isko
lai évre való fölvétel céljából a folyamod
ványok beküldhetők 1924. julius 20-ig. Az 
uj növendékek csatoljanak a kérésükhöz szü
letési anyakönyvi kivonatot, a középfokú is
kolák negyedik osztálya elvégzéséről iskolai 
bizonyitványt s egészségi bizonyitványt arról, 
hogy a tanítói, illetőleg tanitónői pályára al
kalmasak. Aiud—Nagyenyed, 1924. julius 4. 
Fejes Áron igazgató.

— Elismerés. Űrömmel olvastuk a ma
rosvásárhelyi lapokban, hogy városunk szü
löttje, Lazaroui Emil őrnagy, aki Szászváro
son is általános közkedveltségnek örvend, az 
ottani sport-élet és kedv fejlesztése érdeké
ben eredményes munkát végzett. Az ottani 
82 gy. e. football csapatának megalakítása 
és a versenyekre való kiképzése és az azo
kon való sikeres részvétel Lazaroiu őrnagy 
sikeres fáradozásainak az eredménye. A ka
tonai legénységnek szabad idejében való spor
tolása minden tekintetben üdvösebb, mintha 
azt az időt a hadfiak a korcsmák káros lég
körében pazarolnák el. Szászváros közönsége 
— sajonos — soha sem tudott úgy lelkesülni 
a sportért, mint más városok lakossága, de 
hála az itteni pár lelkes sportvezérnek, itt is 
kezd felengedni a fagyos közöny.

— A jogtalanul elfoglalt termőföldek 
haszonbérei. A „Viitorul"-ban a következő 
hivatalos közlemény jelent meg: A földmi- 
velésügyi minisztérium arról értesül, hogy 
egyes vidékeken a falusi lakosság jogtalanul 
és sok helyt erőszakkal foglalt el termőföl
deket. A minisztérium azon célból, hogy ezen 
visszaélések elharapódzását meggátolja, el
rendeli, hogy az igy elfoglalt földek után bün
tetésképpen az azon vidéken fizetett legma
gasabb haszonbérnek megfelélő összeget kell 
fizetni és pedig, mielőtt a jogtalan foglaló 
a termést betakarítaná, illetőleg elvinné.

— Haverda Mária hazatért Szabad
kára. Mindenki emlékszik még a tizenhárom 
év előtti szabadkai gyilkosságra, amelynek 
áldozata özv. Haverda Boldizsárné volt, egy 
szabadkai ügyvéd dús gazdag özvegye. A te
metés után nemsokára letartóztatták a meg
gyilkolt egyetlan leányát Haverda Máriát, ki
nek nevéhez fűződik az érdekes és emléke
zetes bünügy. Emlékezünk a szegedi esküdt
szék felmentette Haverda Máriát s akkor egész 
ünnepséget rendeztek Szegeden. A dicsőség 
azonban nem tartott sokáig, a Kúria meg
semmisítette az Ítéletet, uj tárgyalást rendelt 
el, melynek vége az lett, hogy Haverda Má
riát tizenkét évre elitélték. Az izgalmas bűn
ügy most már véget ért. Haverda Mária le
töltötte a büntetést s kiszabadult a Mária- 
nosztráról. A hir szerint Nagytétényben tej
csarnokot nyitott, amely igen jól megy.
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— Pályatétel egyfelvonásos bohózatra 
vagy vígjátékra. Az Erdélyi Irodalmi Tár
saság elnöksége dr. Jakabffy Elemér adomá
nya alapján pályázatot hirdet olyan egyfel
vonásos bohózat vagy vígjáték megírására, 
melyet falusi (vagy kisvárosi) műkedvelők 
előadhatnak. A pályamű irodalmi színvonalon 
álló műalkotás legyen, mely a közönséget 
valóban jókedvre is tudja deríteni. Jutalma 
1000 (egyezer) leu, de ha a pályamű igazán 
megérdemli, ennél több is. Ha több mű ta
láltatnék jutalomra érdemesnek, az Erdélyi 
Irodalmi Társaság azokat is jutalmazni fogja. 
A pályaművek tulajdonjoga szerzőé marad. 
A pályaművek idegen kézzel Írva 1924. okt. 
hó 15-ig következő cimre küldendők: Dr. 
Borbély István tanár, az Erdélyi Irodalmi 
Társaság főtitkára Cluj, Unitárius kollégium.

Egy jó házból való fiú tanoncul 
felvétetik Weisz József kádár mes
ternél Szászváros. 8 2—3

Myomdász-tanonc
azonnali belépéssel felvétetik 

lapunk könyvnyomdájában.

Egy jókarban lévő szabadon- 
futó bycikli eladó. Megtekinthető 
Szászváros, Berény-utca 25. szám 
alatt. 7 2—3

Egy négy középiskolát vég
zett, ió házból való fiú tanoncul 
felvétetik Stern Nándor divatáru üz
letébe Szászvároson. 6 2-3

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jőismerősöknek, barátoknak, kik 

szeretett édesanyám elhalálozása feletti mély 
bánatunkat a temetésen való megjelenésük
kel s részvétnyilatkozataikkal enyhíteni szí
vesek voltak, ez utón mondunk hálás kö
szönetét. Eröss Sándorné

és a család. 1

Vonatok érkezése Szászvárosra.
Tövis felől 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 V 18 „ 27 „
Munkásvonat indul Szászvárosról
Déva felé 4 óra 31 perckor.

Egy jó házból való fiú tanon- 
cul felvétetik Kolowrat Oszkár mé- 
zeskalácsosnál Szászvároson, n 1-2

Dörner és Lewitzkyl
rőfös és rövidáru kereskedése

£

volt és marad 3 2-13

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“-!
Tanoncul felvétetik egy 14 éven 

felüli fiú Molnár Ferenc mészáros
hentes üzletében Szászváros. 287 3-3 j 

_________________________________ 1
Eladó fiakkeres lovak, széké-' 

rek, hintók, omnibuszok és egy föld
szintes ház. Bővebbet Májer Her- 
mannál Szászváros, Alsómajor-utca 
23 sz. alatt. 5 2-3

Előfizetési ára: egész évre 80, félévre 40, 
negyed évre 20 leu. Hirdetései olcsók!

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

| f léc ken-estély van 
| vargabélessei.
• Egy mindkét ételből álló te- 4 riték ára 2 fi'— leu. "WO
# Zamatos küküliőinenti asztali borok 

(1 lit. 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. ^irovitz Jgnácné 
a „BOULEVARD“ kávéház és 
cukrászda bérlője. 288 3—10
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Löwy Sándor versenyáruliáza
Petro$eni.

Hirdetmény.
Értesítem a nagyérdemű vevőimet, hogy 

1924. év julius hó 15-től augusztus hó 15-ig az 
összes nyári áruim árait lOX-kal 
leszállítottam és az óriási mennyiségben felgyü
lemlett maradékokat pedig az értékének feléért 
árusítom ki.

9

152 26—Kiváló tisztelettel:

Lőwy Sándor Versenyáruháza petrozsíny

Nyomatott a SzáswMthi Könyvnyomda qyorswtóján 1924. í


