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a pénzküldemények és hirdetések a kiadóhivatalhoz küldendők 

kéziratok nem adatnak vissza.
Hirdetések árszabály szerint, többszöri hirdetésnél árkedvezmény
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Rovás.
A „halott város.“

Szomorú, de való, hogy a Szászvároson 
megforduló idegenek a fenti cimmel tisztel
nek meg bennünket. Városunkat 25—30 év 
óta évenként felkereső utazók, akik hivatá- 
tásukból kifolyólag évenként sok száz várost 
látogatnak meg, keresztelték el városunkat igy 
s ha jól utánna gondolunk, nem ok nélkül. 
Szászváros a múltakban is a „maradiság“ 
mintaképe volt, a múltakban sem szolgált reá 
a „város“ névre, de most, amikor a rémes 
világháború utáni ujjáépités munkája min
denütt megindult, kétszeresen illeti meg e 
titulus. Hogy miért, azt legfeljebb az idege
neknek kellene megmagyarázni, mert mi, ben- 
szülöttek és itt lakók jól tudjuk, hogy Szász
város miért halott város.

E lap hasábjain számtalanszor mutattunk 
reá városunk fejlődésének hátramaradottsá- 
gára, számtalanszor soroltuk fel mindazt, ami 
a város fogalmának tartalmat ad, de mindez- 
ideig hiábavaló munkát végeztünk. Megirtuk 
már, hogy a városok autonómiájának meg
szüntetésével a-város vezetése s -vagyonának, 
javainak mikénti kezelése, gyümölcsöztetése 
a városi tanács feladatai közé tartozik, de 
azt is megirjuk, hogy ezen feladatok megol
dása körüli munkálatok még ma sincsenek 
folyamatba téve s nincsenek olyan stádiumban, 
hogy abból reményt menthessünk arra nézve, 
hogy azok rövid időn belül megvalósulnak.

A „Szászváros és Vidéke“ a köz érdeké
ben mindenkor hangoztatta szavát s igy szám
talanszor sorolta fel azokat a tennivalókat, 
feladatokat, amelyek megoldása nélkül bizony 
csak „halott város“ maradunk, számtalanszor 
sürgette azok megvalósulását, de ez úgy a 
múltban, mint a jelenben csak „Ígéreteket“, 
terveket eredményezett. Az adófizető polgár
ság pedig a sokféle súlyos adóterhek ellené
ben már látni és élvezni is akarná a város 
fogalmának megfelelő feladatok sokjainak le
galább részbeni megvalósulását. Mert mit ér 
az, hogy csak egy példát hozzunk fel, ha a 
város óriás összegű kövezetvámokat vészén 
be, de azért kövezetünk nincs, s ami van, 
az rossz.

Ismételjük, most készül városunk költség
vetése, most az ideje annak, hogy a budge- 
tet összeállító „illetékesek“ gondoskodjanak 
arról, hogy a sok milliós bevételekből jus
son és maradjon a milliókat kiizzadó polgár
ság összességének — a városnak — is va
lami, amelyből aztán az évtizedek óta meg
oldásra váró városi feladatokat meg lehessen 
valósitani.

Ha ez nem igy lesz, aJenti titulus továbbra 
is ki fog járni városunknak s az itt megfor
dulni kénytelen idegenek ezrei továbbra is 
azzal a meggyőződéssel távoznak falaink kö
zül, hogy Szászváros — halott város. A vá
ros vezetőségén múlik, hogy ez ne igy le
gyen, s azon a költségvetésen, amely a város 
fejlődéséhez megkivántató anyagi eszközöket 

nyújtani tudja. Rajta tehát, lássunk már va
lamit!

San-Toy.

A közigazgatási bizottság ülése.
Hunyadmegye közigazgatási bizottsága dr. 

Dublesiu György prefektus elnöklete alatt f. 
hó 17-én tartotta havi rendes ülését, melyen 
az egyes resortok referensei jelentéseiket tet
ték meg.

Az ülés egyik legfontosabb tárgya volt az 
államépitészeti hivatal Hunyadvármegyére vo
natkozó költségvetésének tárgyalása, melyet 
Mahler Ignác műszaki főtanácsos terjesztett 
elő. A nagy körültekintéssel és fáradsággal 
összeállított költségvetést a közigazgatási bi
zottság elfogadta.

Szóbakerült az ülésen a veneritikus bete
gek részére felállítandó ambulatorium kérdése, 
melyre nézve dr. Robu Miklós vármegyei fő
orvos oda nyilatkozott, hogy tárgyalásokat 
folytat az ambulatorium céljainak megfelelő 
ház megvétele tárgyában. A prefectus indít
ványára a ház megfelelő voltának és a ház 
értékének megállsptáaíra- -véleményezés vé
gett az ügyet a közigazgatási bizottság át tette 
az államépitészeti hivatalhoz.

Az ülés végén Mahler Ignác műszaki főta
nácsos referádájában fellebbezési ügyekben 
hozott határozatot a bizottság.

i „Magyar párt“ ügye.
Az „Országos Magyar Párt“ intézkedése 

alapján a párt hunyadmegyei tagozatának ve
zetősége f. hó 9 éré Déván gyűlést hivott 
egybe, amelynek tárgya a vármegyei tagozat 
uj vezetőségének, valamint az Országos Párt 
decemberben tartandó nagygyűlésére kül
dendő delegátusoknak megválasztása volt.

A gyűlés megtartását nem engedélyezték 
s igy a vármegyei tagozat vezetősége a la
pok utján felhívást tett közzé, hogy azok, 
akik a nagygyűlésen a vármegyei magyarsá
got egyszeri megbízatással képviselni készek, 
f. hó 29-ig a Déván székelő vármegyei ta
gozat vezetőségénél Írásban vagy szóval je
lentkezzenek. A vezetőség aztán a jelentke
zőkből választókerületenként (7 van) egyet- 
egyet kijelöl a nagygyűlésen leendő képvi- 
seltetésünkre.

Az Országos Párt nagygyűlése fog dönteni 
az elnökség kérdésében. A párt hivatalos je
löltje Ugrón István. A közvélemény másik 
része Bernády György mellett van.

A napilapokból mindenki értesült, hogy az 
Országos Párt intézőbizottsága a direktórium 
tervét elejtette s igy erről a nagygyűlésen 
nem lesz szó.

Azt, hogy az Országos Magyar Párt meg
szervezése elé mennyi akadályt gördítenek 
hivatalos részről, számos eset bizonyitja s 
félős, hogy a nagygyűlés megtartása sem fog 
akadálytalanul megtörténni.

A szászvárosi választókerület magyarsága 
szintén képviselve lesz a nagygyűlésen. 

Isxk.

Kopogó mankók, 
üvegszemek, mülábak, mükezek szomorú kor
szaka, de keservesen nyögöd a háború kö
vetkezményeit !

A mi rokkantjaink, az özvegyek, az árvák, 
nyugdíjasok egyaránt meganynyi égbekiáltó 
panasz a kor igazságtalanságai ellen.

És a boldogtalan áldozatok némán nyögik 
bús sorsukat, hallgatagon szenvednek és ég
nek el a nélkülözés gyehennatüzében.

Páris megindul 1
Ott másképpen gondolkoznak, a győztes 

állam háborús áldozatai tüntetésbe verődtek 
és felhívták az egész világ figyelmét magukra.

A fegyverszüneti szerződés megkötésének 
évfordulója alkalmából a párisi hadirokkan
tak borzalmasan impozáns tüntetést rendeztek.

Harmincezer rokkant vonult fel Páris ut
cáin. Legelői azok haladtak, akik mindkét lá
bukat elvesztették, tehát tolókocsiban kellett 
őkét felvonultatni.

Utánuk a vakok következtek, akiket fele
ségeik és betauitott kutyáik vezettek, ezután 
pedig azok jöttek, akiknek arca borzalmasan 
eltorzult a sebesülés következtében.

Hosszú sorban vonult fel utánuk a többi 
rokkant, árva és özvegy. A tüntetés borzal
mas voltát még emelte az a körülmény, hogy 
a felvonulás siri csöndben történt.

A menet a miniszterelnökség elé vonult, 
Heriot lesietett a rokkantak elé és hosszasan 
beszélgetett velük.

Ezek a szegény csonka-bonkák a béke leg- 
hathatósabban küzdő apostolai. Az ő sor
sukban kell meglátnnnk azt a nagy kegyet
lenséget és igazságtalanságot, amit a háború 
gyakorol s törekedni az áldott világbékére, 
mikor a szeretet szava intéz el mindent ne
mesen és igazságosan.

Szeretet és igazság I Jöjjön el a te or
szágod 1 N—é—V.

Fillér-estély.
F. hó 22-én tartotta meg a helybeli refor

mátus egyház női bizottsága első filléresté
lyét. Szép és nemes cél vezeti a bizottságot 
ilyen havonként ismétlődő estélyek rendezé
sénél. Azt szeretné, hogy minden külsőségtől 
és anyagi megterhelésektől mentesitett esté
lyeken összehozza az itteni kis magyarságot 
és tőle telhetőleg igyekszik legalább egy es
tére a számtalan közös bajban levő testvé
rekkel a mindennapi élet gondjait enyhíteni. 
Sajnos, azonban sokan távolmaradásukkal mu
tatták meg, hogy vagy nem értették meg e 
szép intenciót, vagy nem akarnak a közös
ségben, legyen az bánat, vagy egy kis öröm, 
részt venni. E felfogás nemcsak kizárólag az 
itteni magyarságot általában illeti, hanem azo
kat is, kik társadalmi és anyagi helyzetüknél
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fogva hivatva volnának jó példával elől járni. 
Az ilyen estélyek nem jelentenek a megjele
nőkre anyagi megterheltetést s így többnyire 
kicsinyes személyi okokból, vagy egyébb kép
zelt sérelmeikre hivatkozva maradnak távol, 
igy is dokumentálva felfogásuk kicsinyes voltát.

Az estély kölömben minden tekintetben 
kifogástalan volt. Vas Lili művészi zongora
száma kellemesen lepte meg az őt már régebb
ről ismerő közönséget. Előadásának bizton
sága, finom játéka teljes elismerést váltott ki. 
„A bunda“ szereplői egytől-egyig oly bizton
sággal és rutinnal játszották meg nehéz sze
repüket, hogy kritika tárgyává nem tehetjük 
őket. A Szőllősy pár játékbeli készsége és 
tökéletessége már nem uj jelenség közönsé
günk előtt. Rápolthy Margitnak ez volt első 
debutje, úgy ő, mint a kis Szász Évike az 
elért sikerrel bizonynyára meg voltak elé
gedve. Az estély műsorát dr. Görög Ferenc 
érdekes előadása zárta be. Az előadást tánc 
követte, sajnos, az itteni viszonyokat jellem
zően kevés táncossal és sok táncosnővel.

Bo—So.

Kedves „San-Toyu 
úgy látszik, hogy: 

Mégis csak itt van a tél 
Ropog a hó talpam alatt
A nyakamba fú a szél. 
Vörös az orrom, a fülem, 
Ficánkol a tyúkszemem, 
Nem is csoda, ha a telet, 
Csipetnyit se szeretem. 
Nem is tudom mi csudának 
Van a tél és ha már van, 
Miért fázunk, mért utáljuk, 
Miért szidjuk annyian. 
Igaz, hogy a kis Katóka, 
örül, hogyha hull a hó, 
Mert ilyenkor előkerül, 
Csingilingi, a szánkó 
És se hossza és se vége 

A téli randevúnak, 
Mit bánja Ö, hogy a szelek 

Mit fecsegnek, mit fújnak. 
De nem úgy én, kedves „San-Toy“ 
Már csak inkább legyen nyár, 
S azt se bánom, ha rám fröccsen 
Egy picurka meleg sár.
Nem mondom, hogyha potyára 
Kapnék egy kis fát, szenet, 
Valamennyi hidegecskét 
Fáradt testem elszenved. 
Ámde éppen, éppenséggel 
Semmi szenet, semmi fát, 
Hogy a fene ... ne csodálja, 
De biz’ a hideg szobába’ 
Nem irhatok krónikát.

Vékony Náci.

NAPI HÍREK.
— A kaláni vasgyár uj igazgatója. A 

kaláni vasgyár uj igazgatójává Glozer Viktor 
vasgyári gondnok neveztetett ki. Örömmel 
regisztráljuk e kitüntetést, mely egy arra min
denekben érdemes, fáradhatatlan tevékeny
ségű, kiváló szakembert ért, mely kitünte
téssel jutalmazni kívánták Glozer Viktornak 
sok éves eredményes munkásságát, mellyel 
elsősorban hozzájárult ahoz, hogy a kaláni 
iparvállalat ipar-életünk számottevő tényező
jévé fejlődhetett. Az uj igazgatót kinevezte-

tése alkalmával a vasgyár tisztviselői és mun- | 
kásái őszinte lelkesedéssel és melegséggel 
ünnepelték.

— Lelkészi beiktatás. Bálán nagyszebeni 
gör. kel. metropolita a kudzsiri gör. kel. hí
vek óhaját teljesitette, amikor megengedte, 
hogy egyházukat megszervezzék s papot vá
lasszanak. Az uj lelkész Demián Joán teoló
gus, aki 20 éven át a berlini udvari opera 
énekművésze volt. E hó 15-én volt az ünne
pélyes beiktatás, amelyen szép számban vet
tek részt a más felekezetű hivők és lelkészek 
is. Az egyházi ünnepség után 120 terítékes 
bankett volt. Az uj lelkész testvérbátyja De
mián Péter szászvárosi főszolgabirónak.

— Eljegyzés. Molnár Samu volt szász
városi kereskedő, aki jelenleg Amerikában 
Clevelandban lakik, ugyanott eljegyezte Brü- 
der Gizella urleányt.

— Kinevezés. Az igazságügyi miniszter 
Spoiala Lascar dévai törvényszéki birót a dévai 
törvényszék tanácselnökévé nevezte ki.

— Áthelyezés. Botez Demetriu dévai kir. 
ügyészt az igazságügyiminiszter hasonló minő
ségben Temesvárra helyezte át.

— Halálozás. Berényi Antal megyei árva
széki irattárnok életének 59-ik évében, rövid 
szenvedés utén, f. hó 16-án Déván elhunyt.

— Tartalékos zászlósok előléptetése. A 
belügyminisztérium 3573—924. sz. rendelete 
szerint mindazon zászlósok, hadapródjelölt 
őrmesterek, önkétes szakaszvezetők és tize
desek, kik a volt osztrák-magyar hadseregben 
valamely tartalékos tiszti iskolát végeztek és 
a román hadsergben való előléptetésüket óhajt
ják, az illetékes Cercul de Recrutare-nál kér
hetik concentrációra való behívásukat, azon 
feltétel mellett azonban, hogy a concentrálás 
időtartamára lemondanak a hadsereggel szem
ben való illetményeikről. A concentració min
den évben junius, szeptember és október hó
napokban lesz megtartva.

— Megalakult az Erdélyi Zsidó Nem
zeti Szövetség dévai csoportja. Az Erdélyi 
Zsidó Nemzeti Szövetség dévai csoportja folyó 
hó * 16-án, vasárnap délután 3 órakor tar
totta meg alakuló gyűlését a Kaszinó emeleti 
helyiségében, nagyszámú közönség jelenlété
ben. A gyűlést dr. Szegő Ernő nyitotta meg, 
aki üdvözölte a megjelenteket. A gyűlést to
vább Werner Rudolf koreinök vezette. Beszé
det mondott dr. Fischer József, az Erdélyi 
Nemzeti Szövetség elnöke, aki beszédében 
a szövetség célját s a dévai megalakulás szük
ségességet fejtegette. A beszéd elhangzása után 
megválasztották a tisztikart. Elnök lett dr. 
Szegő Ernő, alelnök Fenichel Simon, titkárok 
dr. Laufer Andor és Izsák Ármin. Ezenkivül 
megválasztották a választmány tagjait is. Dr. 
Fischer József tiszteletére esti fél 9 órai kez
dettel szintén a Kaszinóban teaestély volt, 
amelyen dr. Szegő Ernő, dr. Fischer József, 
Sclineeweisz Hermán és még mások mondtak 
beszédet. A teaestély a legjobb hangulatban 
(tánc is volt) éjfél után 1 órakor ért véget.

— Esküvő. Pap Viola, néhai Pap Domokos 
dévai törvényszéki elnök leánya és Temesvári 
János földbirtokos f. hó 15-én tartották eskü
vőjüket Marosvásárhelyen.

— Jutalom a földműveseknek. Illetékes 
helyről szerzett információnk szerint a napok
ban érkezett le megyénkbe is az a minisz
teri rendelet, amely szerint azoknak a föld-

müveseknek, akik az 1923—924. évben két 
holdnál több búzát vetettek be, holdanként 
200 leu jutalmat fizet az állam a városi és 
községi perceptorátusok utján. A rendelet 
szerint a kifiztéseknek jövő hó 10-ig meg 
kell történni s igy az érdekelt földmivelők ne 
mulasszák el ezen időpontig a jutalom fel
vétele végett jelentkezni.

— A Magyar Párt brassói nagygyű
lése december 14-re halasztatott el. A 
Magyar Párt intézőbizottsága legutóbbi ülé
sén a brassói nagygyűlés előkészitésével kap
csolatosan elhatározta, hogy a Magyar Párt 
nagygyűlését december hó 14-én délelőtt 11 
órakor tartja meg Brassóban. Az intéző bi
zottság 21 szavazattal 4 ellenében elhatá
rozta, hogy Ugrón Istvánt, a Magyar párt 
jelenlegi elnökét, hivatalos elnökjelöltként 
fogja javasolni a közgyűlésen s ezzel a direk
tórium tervét elejtette.

— A „Pásztortüz“-Almanach. Ezen a 
cimen a „Minerva Rt.“ kiadásában karácsonyra 
egy diszesen illusztrált gazdag tartalmú könyv 
fog megjelenni dr. György Lajos szerkeszté
sében. Gazdag szépirodalmi és kulturhistóriai 
anyag teszi egyrészt élvezetessé, másrészt 
szellemi életünk utóbbi hat esztendejének 
összefoglaló áttekintése történeti szempontból 
is jelentőséget kölcsönöz e könyvnek. Erdély 
igazi lelkét fogja bemutatni és számot ad 
arról, hogy a mögöttünk levő hat esztendő 
alatt mit dolgoztunk, küzdöttünk és szellemi 
erőfeszitéseinknek milyen eredményei vannak.

— Lépjen be a Könyvbarátok Társa
ságába. 200 leu évi tagsági díjért 20 kötet, 
160 oldalas könyvet, regény és elbeszélések
ből álló kis könyvtárt kap Erdély legkitűnőbb 
Íróinak müveiből. Ezek a könyvek egytől- 
egyig mind, valóban szórakoztató, gyönyör
ködtető és irodalmi becscsel biró írásművek. 
Ilyen kötetek bolti ára ma 100 leu. Ennél
fogva minden olvasni szerető müveit ember 
maga ellen vét, ha nem lép be az „Erdélyi 
Könyvbarátok Társaságáéba. A tagsági díj 
félévi 100 leu előleges részletekben is lefi
zethető. Gyűjtők minden 25 előfizető után 
egy 20 kötetes tiszteletpéldányt kapnak. Gyüj- 
tőivekkel szolgál és előfizetéseket elfogad Ré
vész Béla könyvkereskedése Tg. - Mures— 
Marosvásárhely, Piaja-Főtér 35. Telefon-in- 
terurban 61.

— Advent szent ideje alatt a róm. kath 
templomban minden nap lesz róráté-mise, 
még vasárnapokon is fél 7 órás kezdettel, 
vasárnapokon tehát a 9 órás mise elmarad. 
December 8-án lesz az Immaculata dogma 
kihirdetésénak 70-ik évfordulója, melyet az 
egyház Szűz Mária tiszteletére fényesebben 
ünnepel meg. A Máriaszobrok hordozó rud- 
jáért ezen alkalommal mond dicséretet és 
köszönetét a lelkészi hivatal Kétes Sándorné 
asszonynak.

— ítélet a Danilescu ügyben. Danilescu 
Elek volt vajdei körjegyző, adóhivatali pénz
tárnok sikkasztási ügyében f. hó 26-án hozott 
Ítéletet a törvényszék. A szenzációs sikkasztás 
ügyben megtartott tárgyalások nagy érdeklődés 
mellett folytak le, melyekről a napilapok rész
letesen számoltak be. Az Ítélet szerint a tör
vényszék Danilescut sikkasztás bűntettében 
bűnösnek mondotta ki s ezért őt 5 évi fegy- 
házra s politikai jogainak 5 évre való felfüg
gesztésére Ítélte. A többi vádlottakat felmen
tették. Az Ítéletben az ügyész megnyugodott.

Margel Vilmos és lát szer ész éj
szász vár OS, a „CENTRAL“ szálloda mellett.

Optikai cikkek nagy választékban 
kaphatók. Tört aranyért legmaga
sabb napi árat fizetek. 99 2-12



1924. november 30. SzAszvAros és Vidéke 3

— Panasz. Vettük az alábbi sorokat 1 Te
kintetes szerkesztőség! Kegyeskedjenek b. lap
jukban közzétenni, hogy a helybeli vasúti ál
lomás várótermei nincsenek fütve. A hó már 
lehullot, tél van s az -eléggé hideg éjszakák | 
megkövetelik, hogy a viteldijakat folyton 
emelgető CFR. állomásainak várótermeiban 
tűz legyen. A várótermek fűtésének fedezeté
ről a CFR. költségvetése minden bizonnyal 
gondoskodik, mi lesz a szászvárosi állomás 
két vátótermének fűtésére szánt fával ?! Hol 
fütik azt fel ? Mi, utazók drága pénzünkért 
megköveteljük, hogy a vonatok érkezésekor 
fütött várótermek fogadjanak. Tudtunkkal a 
vasutigazgatóság még nem rendelte el a ter
mek fütetlenségét. Tisztelettel: Több sűrűn 
utazgató polgár.

E panasz valódiságáról lapunk kiküldöttje 
személyesen is meggyőződött. A hét csütörtök 
éjszakáján kiszállott oda s megállapította, hogy 
a kétes tisztaságú várótermekben nincsen tűz 
akkor, amikor a fákat zúzmara disziti. A III. 
o. váróteremben a kályha csövek nélkül tá
tongott s hirdette, hogy ő reá nincs szükség. 
Felhivjuk tehát a vasúti-állomás főnökségét, 
hogy gondoskodjék e termek fűtéséről. A vá
rótermek tisztaságát pedig a városi tisztiorvos 
ur figyelmébe ajánljuk. A vasúti tarifák foly
tonos emelkedése ellenében a háború befeje
zése utáni 7-ik esztendőben megszűnhetné
nek már eme jogos panaszokra okot adó ál
lapotok. Vagy nem ?1

— Egészségügyi statisztika. Hunyad- 
vármegye egészségügyi hivatalának értesitése 
szerint megyénkben az elmúlt október hónap- f 
bán a következő fertőző megbetegedések for
dultak elő: Skarlát: Lupény 2 eset. Hastífusz: 
Burzsuk 4 eset, Piski 5, Guraszáda 2, Cser- 
nakeresztur 1, Kisdenk 1, Stretea 1, Baresd 2, 
és Bóz 4 eset. Vérhas : Piski 2 eset. Kanyaró: 
Csernirosafloresa 5 eset, Mezőlivádia 8 eset. 
Livádia 2 eset. Szamárhurut: Vulkán 6 eset, 
Marosnémeti 15 eset. A marosmenti közsé
gekben a hastífusz járványszerüleg lépett fel, 
amit az orvosok jelentései szerint valószinü- 
leg a Maros vize okoz. Egyébként a megye 
egészségügyi helyzete kielégítő.

— Hirdetési dijak előre fizetendők. A 
vidéki hetilapok legtöbbjénél már évek óta 
uzus, hogy — a napilapokhoz hasonlóan — 
a hirdetési dijakat a hirdetés feladásakor előre 
szedik be. Miután lapunknál is sok a hátra
lékos hirdetési díj s annak behajtása, besze
dése sok utánjárással, kellemetlenséggel, idő
pazarlással, költséggel jár, — mi is elhatá
roztuk, hogy a hirdetési dijak előre fizetes- 
senek. Amikor ezt a hirdetőközönséggel tu
datjuk, nem mulaszthatjuk el reámutatni arra, 
hogy a legolcsóbb hirdetési mód az újsá
gokban való közlés. Plakátok, körlevelek s 
külön nyomtatványok ma sok pénzbe kerül
nek. Vegyünk egy példát: egy kereskedő v. 
vállalkozó üzletet nyit s ezt publikálni akarja. 
300 —500 szinlap nagyságú plakát ára circa 
400 leu, azt még címezni, bélyeggel ellátni, 
avagy a falakra felragasztani kell. Az újság 
azt jóval olcsóbban, több példányban esz
közli s széles rétegekhez juttatja el a kivánt 
közleményt. A „Szászváros és Vidéke“ a me
gye minden részébe jár s igy a megyei üz
letemberek — akiknek üzletköre a megye ha
tárain túl úgy sem terjed — e lapban való 
hirdetéssel elérik céljukat. Megjegyezzük, hogy 
az üzlétemberek hirdetéseinek megfogalma
zásában kereskedelmi szakképzettséggel se
gédkezünk s útmutatással szolgálunk. Tiszte
lettel : a Szászváros és Vidéke szerkesztősége 
és kiadóhivatala.

— Házi koszt kapható. Szászváros, Hegy
utca 6 szám alatt. Ugyanott fehérnemű varrást, 
hímzést és paplan készítés elvállatatik.

ERZSÉBET MOZI
a „TRANSSYLVANIA“-ban.

Ma vasárnap, nov. hó 30-án 
délután 4?o és este 852 órakor

Hajsza«örökségért 
vagy Percy Mórán gaztette. Nagy ka
landor film 6 felvonásban, főszereplő 
Jack Mylong Münz. Ezenkívül:

Szürkeruhás leány.
Társadalmi dráma 5 felvonásban.

Szereplők: Hollay Kamilla, Lukács Pál, 
Kornay Richárd, Vendrey Ferenc, Hor
váth Zoltán, Kürthy József, Szalkay L. 

Jön! Jön!
r

Óriási szenzáció!

. — Gőz- és kádfürdő. A kádfürdő min
den csütörtök, péntek, szombaton egész nap 
és vasárnap délelőtt, a gőzfürdő uraknak 
minden szombaton délután van nyitva. Prima 
masseur és tyukszemvágó.

— Ünnepi estély. A helybeli román ly- 
ceum és a polg. leányiskola növendékei de
cember hó 1-én a „Centrál“ nagytermében 
műsoros-estélyt rendeznek. Az errevonatkozó 
plakátokat már ¿elfüggesztették.

KÖZGAZDASÁG.
A» Urikány-Zsilvölgyi Rt.-ot nacio- 

nalizálták. Az Urikány-Zsilvölgyi Rt. bá
nyatelepeinek nagyrésze tudvalévőén Erdély
ben, Lupényben és Vulkánban fekszik és en
nélfogva elmaradhatatlan volt a bányák na- 
cionalizálása. A budapesti Magyar Általános 

Hitelbank, — emelynek concernjéhez az Uri- 

®®®^®®®®®a®®®®®®®®@®®®®®®®
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy a közelgő ünne- 

■. pekre való tekintettel a raktáromon lévő összes árukat 10 szá- 
||zalék árengedménnyel árusítom. ||

g Mamiéin Hirsch divatáruháza g 
£j) Szászváros, Országút. 100 2-4

kány-Zsilvölgyi tartozik — megbízottjai hosszú 
időn át folytattak tárgyalásokat a román kor
mánnyal a nacionalizálás kérdésében, amely
nek megvalósitásánál azonban állandóan kü
lönböző nehézségek merültek fel.

Újabb jelentések szerint az Urikány-Zsil
völgyi Rt. erdélyi bányáinak nacionalizálása 
most befejezett ténnyé vált és sikerült a meg
egyezés minden akadályát elháritani. A bá
nyavállalat és a román kormány között tör
tént megállapodás értelmében az Urikány- 
Zsilvölgy erdélyi bányáinál igen előnyös fel
tételek mellett a Banca Romaneasca vállal 
érdekeltséget, amely pénzintézet a zsilvölgyi 
bányaüzemet külön román részvénytársaságba 
kapcsolja be.

Az Urikány-Zsilvölgyi erdélyi bányáinak na
cionalizálása tehát ugyanannak a tőkecsoport
nak részvételével történik, amely két évvel 
ezelőtt a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. veze
tőségével a petrozsényi bányák nacionalizá- 
lására kötött megegyezést.

A jelentések szerint az Urikány-Zsilvölgyi 
Rt. 400 millió leu alaptőkével alapította meg 
megfelelő román érdekeltség bevonásával az 
erdélyi bányáinak átvételére és üzembetartá
sára létesitett részvénytársaságot.

Emelték a dohány árakat. Az állami 
jövedékek igazgatósága az összes egyedáru- 
sitás alá eső cikkek árait, kivéve a sóét, 
40—50 százalékkal emelte. Az uj dohányárak 
a következők: Cigaretták: Regale RMS. szo
póka nélkül 100 darabonként 140 leu, szo
pókával 120 leu. Intim RMS. szopóka nél
kül 120 leu, szopókával 100 leu. Ferdinand 
cigaretta 400 leu. Regina Mária 400 leu. Mi- 
hai Viteazul 300 leu. Pelisor 300 leu. Intim 
Club 300 leu. Jockey Club 300 leu. Carpati 
70 leu. Cavalla 60 leu. Dame 60 leu. Do- 
robant 40 leu. Functionar 30 leu. Militare 
30 leu. Meseriasi 25 lei. National 20 leu. — 
Szivarok darabonként: Alba Iulia 15 leu. Re
galía Media 12 leu. Cluj 10 leu. Regalitas 
10 leu. Trabuco 8 leu. Británica 6 leu. Cuba 
Portorico 5 leu. Señoritas 4'50 leu. Ardeal 
2'50 leu. Belvedere 2 50 leu. Cigarilos 2 leu. 
Olt 1'50 leu. National 1'25 leu. — Dohányok 
kilónként: Macedón 2000 leu. Regal 1000 
leu. Lux 600 leu. I minőség 600 leu. II. mi
nőség 200 leu. III. minőség 100 leu. — 150 
lapos Job 15 leu. 100 lapos Job 10 leu. Lux 
4 leu. I. minőség 2'50 lei. II. minőség 2 leu. 
A gyufa ára dobozonként 1*50 leu.—Játék
kártyák: 182, 152 és 86 leu. Angol pipado
hány kilógrammonkint 250 leu.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Névtelen levelekre nem válaszolunk, kéziratokat 

vissza nem adunk.
Előfizető. Az adoptálás humoros és jellemző tör

ténetét a nemsokára megnyíló „Fotográfiák“ c. ro
vatunk számára tartottuk fent. Üdv I

Munkatárs. A bús közönségre vonatkozó nyi
latkozat szintén napvilágot fog látni. Türelem I

Kiváncsi. Az apátián gyermekeket felsegélyezö 
egyesület alakuló félben van. Birói Ítélet után. Nem 
lehet.

S. I. Az irodalmi estély idejét és programmját 
januárban fogjuk fixirozni. Az előkészületek folynak.

1925. A „ftzetség“ órái közelegnek. Az „életcél“ 
fogért fogat fog követelni s kiütni. A diszes társa
ságról a lepel le fog hullani s az ál-tekintélyek jól 
megérdemelt helyükre fognak jutni. Türelem I
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A „Hangya“ szövetkezetben
frissen olvasztott disznózsír kilója!
76 lei. Kitűnő paprikás szalonna,1 
csemegeturó és fűszeráruk. 96 2—'

Egy jobb házból való fiú vagy 
leány tanoncul felvétetik Heiter 
fényképésznél Szászvároson. 91 3-3

bodobi „Matild” Víz
egyedárusitását a forráskezelőségtől átvettük, és pedig Orá?tie, Déva 

=és Simeria területére és vidékére. — állandó nagy FühtÓFÍ tartunk a ZErbES-ÍÉlE 
vendéglő helyiségében, ahonnan nagyban és kicsinyben

smérséhelt árban árusitjuh. — Kiváló tisztelettel: öleCKIler es ¿jCruOS

Tisztelettel értesítjük a 

n. é. közönséget, hogy a

Egy jó házból való fiú tanoncul 
felvétetik Nagy Ferenc bádogos mes
ternél, Szászváros, Országút. 94 3-3

| Eladok; meszet, faszenet és 
I száraz aprított tűzifát

s kívánatra házhoz is szállítok. 
Telefon megrendeléseket azonnal elintézek. 

Kohn Mór, Szászváros.
95 Telefon sz. 32. 3—15

6

Tisztelettel értesítjük a n. é. közönséget, hogy a

Scherg Vilmos és Társa 
brassói szövetgyár készítményeinek egyedárusitását átvettük. 
Ami az árakat és minőséget illeti, ezen áruk konkurrencia nélküliek. 

Szives pártfogást kérve, maradtunk tisztelettel

DÖBNEB & LEWITZKY.
Egy jó házból való fiú tanulónak fölvétetik, eo 9-13

OS

Hl

Hirdetési dijak 
előre fizetendők

x
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Eladok: |
száraz, apritott tűzifát, fa- | 
szenet, oltott meszet. Elvál- f 
lalok bármily mennyiségű $ 
oltatlan mész rendeléseket, | 
waggon számra faszén ren
deléseket, továbbá bármiféle 
alkalmi estélyekre, mulatsá
gokra, színház-, mozitermek 
befütését. Tisztelettel:

R. MOTOZ,
apritott tűzifa, mész- és szénraktár, 
Szászváros, Varga-utca 27—28. sz.

103 1-3

&
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£

£

üootiorootóorooo
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| Értesítési
$ Tisztelettel értesitem a n. é. kö- 
£ zönségef, hogy a helybeli piacon 
i 1907. év óta fennálló, de hadba- 

vonulásom miatt jó ideig szünetelő 
s törvényszékileg bejegyzett

| fűszer-, festék-, liszt- és 
| csemegekereskedésemet 
a Szászvároson, Főtér (takarékpénz

tári épületben) újra megnyitottam.
« Főcélom lesz, hogy a múltban is széles 

körben megnyilvánult bizalmat jö- 
í vőre is megszerezzem s megtart- 
Ísam s éppen ezért arra fogok tö

rekedni, hogy t. vevőim megelé
gedését szolid és figyelmes kiszol
gálással, jó minőségű árukkal és 
jutányos árakkal mindenkor kiér- 

5 demeljem. — Magamat és cégemet 
§ a n. é. közönség szives pártfogá- 

sába ajánlva, maradtam tisztelettel

| GÖNCZY elemér.
í 89 3-3

H

I

S
Prima

havasi málnaszörp a 
nagyban és kicsinyben, valamint b? 

Hetscherli-íz eladó. H
Eisenburger Gyula,

Szászváros, Piactér 20.
98 2—5

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

csakis a megyében megjelenő újságokból 
olvashatja.

Rendelje meg a 12 év óta fennálló s a 
megye minden részébe járó

&

Szászváros és Vidéke“-t |
Előfizetési ára: egész évre 120, félévre 60, 
negyed évre 30 leu. Hirdetései olcsók!

7»

Hirdetmény.
Nagyérdemű vevőimet értesitem, hogy az őszi idényre a

■>„.

következő újdonságokat hoztam:
Bőrkabát, fekete bárány-béléssel 3400 —

sárga tigerett „ 4400 —
Nappabőr kabát nutriett „ 5100 —

>9 n fregoli (fordítható) 5250 —
V n „ couwercout (forditható) 5500-—

Raglánok 850'—• Leitől feljebb 3500 —
Mikádók 650 — » n 2000-—
Paletok 1400-— 3350 —

Lei
19

>9

Léig

»
Női hosszukabát meleg béléssel 900’— Leitől feljebb.
Női valódi szőrmebundák 4000'— „

Tekintettel arra, hogy óriási súlyt helyezek 
kész ruházati osztályra és föltétien versenyképes 
tisztelt vevőimnek különös figyelmébe ajánlom, 
vásárolna, szíveskedjen raktáromat megtekinteni.

Saját szabóság!
Kiváló tisztelettel: >52 45—

Löwy Sándor Versenyáruháza Petrozsény.

n 
üzletemben a 
vagyok, igen 
hogy mielőtt

¿Ti \Sü|

Nyomatott a SzAsz”Arosi Könyvnyomda Rí5szvénytAr3asAo gyorssajtóiAn 1924.


