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Rovás.
„Templom és iskola.“

E cím alatt Cs. Lázár .László lapusnyaki 
földbirtokos, a helybeli Kún-kollegium elöl-, 
járóságának fögondnoka a kolozsvári „Ellen
zékiben egy nagyon -.értékes cikket irt. „Min
den nemzedéknek viselnie kell korának ter
heit" igy kezdi. „Hiába beszélünk magyarul 
mindannyian, ha nem tudunk szervezetten 
összetartani s fajtánkért áldozatokat hozni. 
Hiába van templomunk és iskolánk — foly
tatja — ha nem lakik lelkünk azokban és 
sajnáljuk fenntartásukért filléreinket. — Mert 
akkor azok nem’erősségeink lesznek s jövő 
sorsunk biztosítékai, hanem hitványságunk 
szemrehányásai."

További soraiban a magyarságot áldozat
készségre hivja fel. Ö maga kötelezi magát, 
hogy élte fogytáig évenként 2000 teut a „Ma
gyar Párt" céljaira és 2000 leüt ref. egyházi 
adóban fog fizetni. Akinek többet adott az 
Isten, az adjon többet, kinek kevesebbet, az 
adjon kevesebbet, de adjon! Aki vagyonta
lan, az adjon keresményének azon részéből, 
amit évenként alkoholra 'tölt, egy hányadot, 
de adjon 1

Megszívlelendő sorok ezek, s az a példa, 
amellyel az áldozatkészségben előljárt, kö
vetendő.

Mi, helybeli református magyarok kétszere
sen érezzükCs. Lázár László sorainak igazságait 
s ejég roskadozó, öreg templomunkra tekin
teni, hogy méltó vád illésén azért, hogy ma 
hitünk vára — életveszélyes lévén benne tar
tózkodni — ürességtől kong s Isten szent 
igéi helyett a repedezett falakon besüvitő 
hideg szél harsonázik a mi áldozatkészségünk
ről bús melódiákat.

Mi, akik a háború véres napjaiban „Ara
nyat vasért" tudtunk áldozni arra, hogy az 
embertestvérek milliói öldössék egymást, mi 
a béke napjaiban ne tudnánk a szeretet ol
tárára, hitünk templomára annyit összehor
dani, hogy az elhagyott üres épület újra meg
népesüljön s benne a vigasztalást kereső ke
resztény lelkek újra enyhülést találjanak?

Csak mi, szászvárosi magyarok lennénk 
oly rossz és háládatlan gyermekei egyházunk
nak, hogy amikor az bajba, szegénységbe jutott, 
megfeledkezünk róla?

Nem, hitem és meggyőződésem, hogy nem, 
csak egy kissé közönyösek vagyunk, egy 
kissé Pató Páloskodunk, egy kicsit várjuk a 
„sült galambot", aztán a háborús bajok, nyo
morúságok, a drágaságok is megviseltek egy 
kissé miért is szivünk jóságának, áldozatkész
ségének jégburkolatát le kell olvasztani s akkor 
megnyilnak erszényeink s adakozunk.

A Cs. Lázár Ferencek nemes áldozatkész
ségének jópéldái, mint a tavaszi napsugár me
lege a tavak hátáról a jeget, úgy olvasztják 
le a szivekről a közöny jégburkát. Hisszük 
és reméljük, hogy az öreg ref. templom ma
holnap megifjodva fogja hirdetni hü gyer
mekeinek hálás szeretetét s áldozatkészségét.

Úgy legyen! Szántó Károly,
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Az országos Magyar Párt 
szerveződi nagygyűlése.

F. hó 14-én Brassóban zajlott le az orszá
gos Magyar Párt szervezkedő nagygyűlése. 
A napilapok bőven számoltak be a gyűlés 
lefolyásáról s igy mi csak a választások ered
ményeinek közlésére szoritkozunk. A nagy
gyűlés közfelkiáltással Ugrón Gábort válasz
totta meg a párt elnökévé.

A többi tisztségeket a következőképen töl
tötték be:

Alelnökök: Bethlen-György gróf, Grand- 
pierre Emil, jakabffy Elemér dr., Sándor 
József.

Elnöki tanács: Bernády György dr., Ferency 
Géta dr., Gabányi Imre dr., Gyárfás Elemér, 
dr., Hajdú István dr., Róth Hugó dr., Teleky 
Arthur gróf, Tury Kálmán dr.

Pénztáros: Szatmári Ákos.
^Ellenőrök: Gombos Benő, Hubay Károly. 
Intézőbizottság: Abrudbányai Ede dr., Am- 

brózy Andor dr., Apáthjr Árpád dr., Asztalos 
Kálmán dr., Balogh Géza, Barabás Béla dr., 
Béldi Kálmán gro., B-.lite rétcnC A.‘, Bcrkc3 
Salamon dr., Berky József kisgazda, Kolozs
vár, Cziffor Kálmán dr., Dóczi János keres
kedő Csíkszereda, Domahidy Elemér, Fekete 
Nagy Béla, Ferencz József dr., továbbá Görög 
Joachim, Inczédi Joksmann Ödön, Issekutz 
Viktor dr., Jósika János báró, Kispál László 
Kovács Kálmán, Cs. Lázár László, Légrádi 
István kereskedő Temesvár, Lőrinczy Dénes, 
Makkai Sándor dr., Makkay Sándor kisg. 
Backomadaras, Meskó Miklós dr.. Nagy János 
cipész Székelyudvarhely, Nagy Jenő dr., Or
bán József fürészes Csikarcfalva, Paál Árpád, 
Pál Gábor dr. Pekri Sándor, Péchy Imre, 
Sárosi Lajos iparos Brassó, Sebesi János 
dr., Szabó Dénes kisgazda Zetelaka, Sza- 
bolcska Mihály, Szakáts Péter, Szele Béla 
dr., Id. báró Szentkereszthy Béla, Szoboszlai 
László dr., Tholdalaghy Mihály gróf, Török 
Andor dr., Várady Aurél dr., Vásárhelyi Já
nos, Veterany Viktor dr., Wass Béla gróf, 
Zima Tibor dr.

Elő- és utóhangok a rom. kath. 
polg. isk. „versenyvásáF“-ához.

Néhány héttel ezelőtt Szászvároson jártam, 
épp amikor egyes helyekén feltűntek a „ver
senyvásári" plakátok. Érdeklődve álltam meg 
egyik nagyobb plakát előtt és velem együtt 
két mázik ur is. „Vájjon ki rendezheti ezt a 
dolgot?" kérdi az egyik. „Hát nem látod, 
hogy a kath. tanulók hordják széjjel az érte
sítéseket ? — A polgári iskola rendezi; meg 
kell engedni, hogy ért a reklámcsináláshoz." 
Továbbmenve egy helybeli ismerősömmel ta
lálkoztam. Felhivom figyelmét a Central ab
lakában levő nagy reklámplakátra. „Hja, ba
rátom — mondja — a buzgóság szép do
log, de ebből baj, nagy baj lesz. A kereske
dők fel vannak háborodva, ekkora konku

renciát csinálni egy ilyen kis városban 1" Nem 
értettem a felháborodás okát és — kiváncsi 
ember lévén — egy kereskedőhöz fordultam 
felviiágitásért. „De kérem uram, nem’hajme
resztő ez! Velünk, kik az iskolák karácsonyi 
gyűjtéséhez mindig hozzájárulunk: velünk 
konkurál egy iskola I Egy waggon (I) textil
árut hozatott a rendezőség, mind bovli-ári| 
ugyan és ezt most olcsón eladják." Ámultam- ■ 
bémultam. Honnan vett a különben megye- 
szerte ügyességéről ismeretes szászvárosi polg. 
iskolai rendezőség ennyi rengeteg pénzt 1

Türelmetlenül vártam dec. *ll-ét és én 
egyike voltam az elsőknek kik, a . kaszinó 
nagytermébe léptem. Bájos kép- tárult elém. 
Egy miniatur-mintavásár 1 Mindenféle hasznos, 
kedves és szép dolog a sablontól eltérően 
csoportosítva, igen Ízlésesen, majdn n mű
vésziesen. Kipirult, buzgolkodó leány,.ák sü- 
rögtek-forogtak, hogy a vevők kedvébe jár
janak. És ez utóbbiakban nem is volt hiány; 
sokan, igen sokan fordultak meg a kis minta
vásáron. Mint utóbb értesültem az anyagi 
eredmény várakozáson felül jó is volt. „De 
hol van a waggon textiláru", kérdém a ren
dezőség egyik tagját. ^.Talán «a. holdban", e 
felelte nevetve az. Úgy látszik, — folytatta — 
valami vicces ur által kitalált és terjesztett 
tréfával van dolgunk. De hogyan lehetett en
nek beugrani, nem értem I Magam is kon
statáltam, hogy a kereskedőknek nem volt 
miért izgulniok.

A polg. iskolai rendezőség azonban ismét 
tanujelét adta annak, hogy eredeti, életrevaló 
ötletei vannak, miket keresztül is visz és 
mindig — nagy sikerrel. Mi, akik kultúrintéz
ményeink küzdelmét megértéssel kisérjük, 
ezért csak gratulálni tudunk az iskola ren
dezőségének. Egy idegen.

Á dévai ipar- és kereskedelmi kamara 
közgyűlése.

Elfogadták a tanoncotthon létesítésének tervét.
A dévai ipar- és kereskedelmi kamara f. 

hó 9-én, kedden déli 12 órai kezdettel tar
totta közgyűlését Vulcu János szászvárosi 
nagykereskedő elnöklete alatt a kamara he
lyiségében mintegy 50 választmányi tag je
lenlétében.

Az elnök megnyitója után a közgyűlés az 
alapszabályokat tárgyalta meg és hagyta jóvá. 
Ezután az 1924. és 1925. évi költségvetés 
megtárgyalására került a sor, amelyet szintén 
teljes egészében elfogadtak. A költségvetés
nek a közt inkább érdeklő tételei: A dévai 
ipariskola céljaira felvett 150000 leu és pe
dig az 1924, és 1925. évre, az ipartestület 
által rendezendő kiáliitás költségeire felvett 
100000 lei, mintegy félmillió leu a kamara 
hatásköre alatt fennálló kereskedelmi, ipar és 
tanonciskolák, valamint ipar és kereskedelmi 
egyletek céljaira és ösztöndijakra, 125-125000 
leu a kolozsvári, bukaresti kereskedelmi aka
démia részére, 50000 leu a tanoncotthon ré
szére, mivel a közgyűlés a tanoncotthon lé
tesítésének tervét egyhangúlag elfogadta.
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A költségvetés- és alapszabálytervezetet a 
napokban a minisztérium elé terjesztik jóvá
hagyás végett.

A közgyűlés lezajlása után elnökségi ülés 
volt, ahol a kamarai ügyvitel ügyében ta
nácskoztak. Ennek eredményeként az ipari 
osztályi teendőkkel Filimon Aurélt, a keres
kedelmi osztályi teendőkkel Onitiu Emilt bíz
ták meg. A vezető titkári teendőket szintén 
Filimon Aurél titkár fogja végezni.

Kedves San-Toy,
nagy az én bánatom,

Ismét fekete lett a Karácsony, 
Pedig azt hittem oh, én naiv bohó, 
Hogy megmarad a mikulási hó, 
Hogy fenséges lesz a mi üunepünk 
És felvidul a lelkünk, a szivünk, 
Fehér lesz véges-végig a Világ, 
Így dicsérjük majd az Egek Urát. 
Fehér volt minden, meddig a szem tekint 
És fölébred a bús szivem megint. 
Hiszen oly szép volt, Istenkém be szép, 
Látni hullani a sok hópihét, 
Látni a virgonc, sok vig nebulót, 
Mint röpítik a fagyos hógolyót, 
Mint simul össze a szerelmes pár 
S ez mind, de mind a hópihékkel jár. 
De lám, az öröm múló álom csak, 
S a vén Természet huncutul becsap. 
R/**ik zúdít néhány borús felleget, 
Szegény halandó, oh mit is tehet. 
Megvágja b. duhaj ábrázatát 
S megátkozza születése napját. 
Ballagok künn, hol csepeg az eresz, 
Engem a fene majd hogy meg nem esz, 
Lyukas a cipőm, nincsen paraplém, 
Röhögő vággyal száll a viz belém 
És ázok, ázok, no de legalább, 
Megspórolom a fürdési taksát.
S mig szivszorongva lesem a havat, 
Megbámulom a napsugarakat.

Vékony Náci.

NAPI HÍREK.
— Kinevezés. Hunyadvármegye prefec- 

tusa Tisu Constantine, a dévai munkásbiz- 
tositó pénztár főtisztviselőjét Szászvárosra vá
rosi jegyzővé nevezte ki. Az uj jegyző már 
el is foglalta hivatalát.

— Esküvő. Dumitrescu Alexandru főhad
nagy f. hó 7-én tartotta esküvőjét Muntean 
Hortensia urleánnyal Kudzsiron.

— Az erdélyi ref. egyházkerület címé
nek megváltoztatását kivánja a kormány. A 
kerület ezt teljesithetetlennek találja, mert 
másik ref. kerület is van Romániában s 
dacára annak, hogy a régi Magyarország is 
egységes volt, az „erdélyi* címet a kerület 
akkor is megtarthatta.

!

!

Teasütemény, lakobalmi és ünnepi 
torták, saját készitményü bon

bonok, továbbá napon
ként friss cukrász

sütemény, tejes 
és habos 

kávé!
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! Becska István cukrász
Szászváros, Vásár-utca, (Melitska-féle ház).
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— Nyugdíjazások Déva városánál. A 
napokban tárgyalta a városi tanács több tiszt
viselő nyugdíjazási ügyét. Gáspár Sándor volt 
városgazda kérését visszautasitották azzal az 
indokolással, hogy az imperium átvételekor 
megtagadta a hüségeskü letételét. — Kontz 
Domokosné Déva város volt polgármestere 
özvegyének nyugdiját évi 26G0 leuban álla
pították meg. (Vájjon hogyan tud ebből 
megélni egy poldármester özvegye ? A sze
dő gyerek.) — Szeidelhoffer János városi 
főszámvevőt saját kérésére és tekintettel arra, 
hogy 60-ik életévét már betöltötte, a tanács 
1925. jan. elsejével évi 14.220 leu nyugdíjjal 
nyugdíjazta. — Avram Titus volt városi ikta
tót, tekintve, hogy ezen állást a miniszter be
szüntette, 1923. évi ápr. hó elsejével vissza
menőleg évi 5240 leu nyugdíjjal hivatalból 
nyugdíjazták.

— Halálozás. Jákó Jenő ny. erdőtanácsos, 
aki, nemrég ideiglenes minőségben a városi 
erdőmérnöki teendőket is ellátta, f. hó 17-én 
64 éves korában meghalt. Az általánosan 
ismert és kedvelt tanácsos halála széles kör
ben mély részvétet keltett. F. hó 19 én temet
ték el óriási részvét mellett. A család a 
következő gyászjelentéssel tudatta a szomorú 
hirt: Mélyen megszomorodott szivvel tudat
juk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa és 
rokon Zágoni Jákó jenő nyug, erdőtanácsos 
folyó év december hó 17-én este 8 órakor, 
64 éves korában, hosszas szenvedés után 
jobblétre szenderült. Felejthetetlen halottunk 
hült tetemét folyó hó 19-én d. u. 3 órakor 
fogjuk a ref. egyház szertartása szerint — a 
kincstári .erdőgondnokság épületéből — a 
helybeli róm. kath. temetőben örök nyuga
lomra helyezni. Nyugodjék békében I Szász
város, 1924. december hó 18-án.

— Vallásos-estély. A ref. egyház f. hó 
25-én (karácsony első napján) d. u. 6 órakor 
tartja 3-ik vallásos-estélyét a kollégium dísz
termében a következő műsorral: 1. Közének. 
2. Gróf Zichy Géza: Az anya karácsonyfája. 
Szavalja Kardos Zsuzsika. 3. Énekel a ref. 
vegyeskar. 4. Felolvas Székely János vallás
tanár. 5. Zeneszám. Előadják Debreczeni Ká
roly és Weltzer Ede. 6. Szombati-Szabó Ist
ván: Isten. Szavalja Gruja Málika. 7. Köz
ének. — Az érdeklődőket szivesen látja a 
rendezőség.

— Miről suttognak Szászvároson ? He
tek óta valami titokzatos suttogás és intimi
tásokkal fűszerezett, halk tere-fere folyik a 
szászvárosi magyar társaság tagjai közölt. 
Fáradságos utánjárással sikerült megtudnunk, 
hogy a titokzatosság szaiszi fátyla egy nagy
szerű prológus köré szövődik, melyet dr. 
Görög Ferenc főgimn. tanár irt a református 
leányok ez év utolsó vasárnapi műsoros-es
télyére. Nem pasquillus e prológus, hanem 
aranyos humoru leleplezés arról a lázas buz
galomról, mely a nagyszerűnek ígérkező es
tét a megvalósulásig segítette. Lesz még a 
prológusban másféle rimes leleplezés is, — 
de azt nem áruljuk el a kiváncsiaknak. Tes
sék meghallgatni tulajdon füleikkel hölgyeim 
és uraim. Úgy értesültünk, hogy akkor fog 
bemutatkozni a ref. férfi négyes is egy gyö
nyörű dalával Csokonainak, az ő születése 
150 éves évfordulójára. A műkedvelők két 
vígjátékkal fogják harsány kacajra deriteni a 
publikumot. Lesz még valami érdekes pontja 
a gazdag műsornak: „A pusztai sir“ cimü 
klasszikus dal, melyet Gergely Ferenc ref. 

lelkész fog énekelni, kiről sikerült azt is ki
szimatolnunk, hogy zenekonzervatoriumot vég
zett tenorista. Ha még azt is megsúgjuk, hogy 
az egész vidék magyar ifjúsága készülődik a 
ropogós magyar csárdásra : akkor el lehetünk 
készülve, hogy ez az estély valóban megle
petés számba fog menni.

— Meghivó. A róm. kath. ifjúság Szil
veszter-estéjén fél 9 órai kezdettel műsoros 
tea-estélyt rendez a Magyar Kaszinó összes 
termeiben. Beléptidij tetszésszerinti. Előadás 
után tánc. Mindenki jöjjön el, aki néhány 
kellemes órát akar eltölteni. A rendezőség.

— Bicsérdy Béla előadása. Lapunk egyik 
számában hirt adtunk arról, hogy Bicsérdy 
„Életmüvészet“ cimen egy érdekes munkát 
adott ki, mely a mai helytelen táplálkozás 
megjavitását, s ezzel a betegségektől való 
lehető megszabadulást tűzi ki célul. Tekintettel 
a városunkban is megnyilvánuló nagy érdek
lődésre, Bicsérdy Szászvárosra is el fog jönni 
január hó elején — mint levelében irta — 
előadást tartani a reform életmódról. A pon
tos időt és helyet annak idején plakátok 
fogják jelezni.

— Mi lesz a fertályfákkal? Egy ház
tulajdonos polgártársunk intézte hozzánk e 
kérdést azzal a panasszal, hogy 1924. évre 
a várostól még nem kapták meg a nekik ki
járó fertályfákat. Miért e késedelem s mikor 
juthatnak hozzá? Az illetékesek figyelmébe 
ajánljuk e panaszt is.

— A dévai róm. kath. oltár-egyesület 
műsoros-délutánja. A dévai róm. kath. ol
táregyesület vasárnap, f. hó 7-én délután fél 
5 órai kezdettel a zárda nagytermében szé
pen sikerült műsoros-délutánt rendezett. Dr. 
Kolossy Mártonnénak, az egyesület elnökének 
szép és tartalmas megnyitó beszéde után a 
gyermekkar énekszáma következett, amely a 
szépszámú közönség általános tetszésével ta
lálkozott. Székely Ella, Sik Sándor „Ketten 
a Mesterrel“ c. költeményét szavalta el osz
tatlan tetszés mellett. P. Boros Domonkos 
vajdahunyadi helyettes házfőnök előadását az 
egybegyűltek mindvégig élvezettel és figye
lemmel hallgatták. A gyermekkar kedves ének
száma után Horváth Ildikó szavalata aratott 
megérdemelten szép sikert. A műsor utolsó 
pontja egy énekszám volt, amelyet Lengyel 
Zoltán, Török Zoltán, Bíró Margit, Pollák 
Artúr és Zára Pál hegedű- és Jaczó J. fu- 
volakisérete mellett a női énekkar adott elő 
nagy tetszéssel.
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Ajánlja műtermét mindenféle 
felvételekre és fényképnagyi- 
tásokra. Felvételek úgy ünnep 
mint hétköznapokon reggel 
9-től este 6-ig eszközöltetnek, 

vv vv
Modern kivitel!
Jutányos ár!

117 1—2

Margói Vilmos és látszerész-F 
Szászváros, a „CENTRAL“ szálloda mellett.

Optikai cikkek nagy választékban 
kaphatók. Tört aranyért legmaga
sabb napi árat fizetek. 99 5—12
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— Meghívó. A helybeli Missziós Szerve
zet vasárnap, f. hó 21-én d. 5 órakor kará
csonyfa-ünnep keretében megajándékozza a 
szegény iskolás gyermekeket a polg. iskolá
ban. Az érdeklődőket szivesen látja a ren
dezőség.

— 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. — Az ünnepek 
miatt e héten csak szombaton lesz a fürdő 
uyitva.

— A „Gazeta Oficială a județului Hu
nedoara“ Déván minden csütörtökön jele
nik meg és évi előfizetési dija 250 leu. A 
hirdetések dija soronként 10 leu. A lap min
den községnek és körjegyzőségnek jár. Vá
rosok, amelyeknek rendezett tanácsa van, 3 
példányt kapnak és ezért évi 750 leüt fizet
nek. A lap megjelenése Nicula Ioan várm. 
irodaigazgató felügyelete alatt történik. Tar
talmazza az összes fontosabb rendeleleteket 
és hirdetményeket. Magánosok is megren
delhetik.

— Vadászati jog bérbeadása. A követ
kező községek az alant irt időben nyilvános 
árverésen fogják 3 évre — 1925. jan. 1-től 
1927. december 31-ig terjedő időre — bérbe 
adni a vadászati jogot: Ludesd 1925. jan. 
7-én d. e. 10 órakor, Felsövárosviz jan. 7-én 
d. u. 2 órakor, Búcsúm jan. 8-án d. e. 10 
órakor, Alsóvárosviz jan. 8-án d. u. 2 óra
kor. Feltételek az illető községek elöljárósá
gainál megtekinthetők. Ugyancsak árverés lesz 
e tekintetben a zárni körjegyzőség községei
ben 1925. jan. 20-án, a marosillyei körjegy
zőség községeiben pedig 1924. december 
31-én. Vadászok, vadásztársulatok figyelmét 
felhivjuk ezen árverezésekre.

ERZSÉBET MOZI 
a „TRANSSYLVANIA“-ban. 

Ma vasárnap, dec. hó 21-én 
délután 43? és este 852 órakor 

A néma ház 
Amerikai detektiv-dráma, főszereplő: 
Walace Reyd filmművész. Továbbá: 

F-A-T-T-Y 
trom-trom-trombitás, vagy hogy lett 
FATTY benzinkirály, elsőrangú 

vígjáték 5 felvonásban.

— A kudzsiri havasok rémei. Bulbukán 
Simon kudzsiri lakos háza előtt nov. 23-án 
a kutyája feltűnő erősen ugatott. Bulbukán 
az ugatásra kiment az utcára, ahol két katona
ruhás férfit talált felfegyverkezve. Azt hivén, 
hogy azok csendőrök, megszólitotta őket. A 
válasz azonban egy fegyverdörrenés volt, mire 
Bulbukán megsebezve esett össze. A golyó 
a jobb mellén hatolt be és balcsipője felett 
jött ki. Nagy nehezen sikerült házába von
szolnia magát, ahol nyolc napi szenvedés után 
meghalt. Halálos ágyán azt emlegette, hogy 
azt hiszi, miszerint a dologban Netrepei Con- 
stantinnak, vejének is benne van a keze, akivel 
az após nem a legjobb lábon állott. A 
csendőrség a nyomok után indulva, elfogta 
a tetteseket Cricovan Ioan csórai és Barsan 
Niculae fogarasi katonaszökevények szemé
lyében, akik ezredüktől teljes felszereléssel
már régen megszöktek s azóta a kudzsiri 
havasok rémei lettek, mivel sorozatos betö- 

' réseket követtek el. A tetteseknek fülébe jutott 
valahogy az öreg Bulbukán abbeli kijelentése, 
amelyben a tettel vejét gyanúsította, s elfo- 

> 1 gatásuk alkalmával azt vallották, hogy Netre-
vagy: Árvák a viharban pei nekik 2000 leüt adott apósa meggyil- 
A legcsodálatosabb filmmü, melyben cse"d8r,j‘ e ’aHo,"ás a'aPÜ"
„A két árva“ szerepét Lillán Glsh és ^"P"' “ s bár eltetfr taga-
" il l ui c 1 • ■ dott, a vallatás során mégis beismerte, hogyDorothy Gish játsza. Ezenkívül:

r I r I s^Sen azonban eme vallomását visszavonta.
Z 1 1 1 1 — Karácsonyfa-diszek dús

és más vígjátékok. j Választékban, nagyban és kicsinyben
— ■ ------ olcsón kaphatók a Szászvárosi Könyv

nyomda Rt. papirtizletében.

Karácsony nagy szenzációja!

Letört pűzsabimbúli

Eladó az Ország-uton 16. sz. alatt 
levő ház nagy kerttel. Értekezhetni 
lehet Strada Gheorghe Barifiu 1. 
szám alatt. 122 1-2

— Panasz. A malomárok medre sok he
lyen úgy megtalt kavicscsal, hogy a viz az 
utcákra folyik. Évek során át nEm mélyítet
ték ki a medret s igy nagyobb csapadékok 
vagy olvadások esetén a város sok helyen 
viz alá kerülhet. Az illetékesek figyelmét fel
hivjuk erre.

Karácsonyi és 

újévi újdonságok!

„MERCUR“
automobil szállító-vállalat

Szászváros.

Eladó ház! Piskin egy ház, mely 
áll 3 szoba, konyha, kamarából (ma
gas porter), alatta egy nagy szoba, 
konyha, kamara, pince, cseréptető
zet, cement alap. Ára 400.000 leu, 
melyhez a vételkor Vb rész készpénz 
kell, a többit négy év alatt. Bőveb
bet : Lex Iosifnál Piski (Simeria) Str. 
Vinetor 10. sz. alatt.

Ha szépen és Ízlé
sesen óhajt ruház- 

akkor keresse fel I
Stern Ferdinánds 
divatáruházát 

Szászváros, Vásár-utca.
119 1-3

Az autóbusz a vasúti állomásra a 
„Central“ szállodától indul:

Arad felé menő személyvonathoz d, e. 10 órakor 
Tövis
Arad
Tövis
Arad
Tövis
és az

Az autóbuszt
Ország-uton felszállás céljából meg

állíthatják.

Dij: személyenként nappal 15 leu
»

W

W

»
Arad

d. e. 11 ó. 45 p.
d, u. 5 órakor
d. u. 6 órakor 
éjjel 1 ó. 45 p. 
éjjel 2 ó. 10 p. 

menő gyorshoz.

n

H

n

felé

az utazni akarók az

20 „

Az igazgatóság.
118 1-3

éjjel

Stern Manó 
vas-, fűszer- és festék kereskedése 

Szászváros, Vásár-utca.

Karácsonyi is njtti
-za^ujdonságok!

Karácsonyfadíszek és bon
bonok, fíige, tea, fűszer
es gyarmatáru stb. jutá
nyos árban kaphatók. 
Szaloncukorkák 
kilónként 70 leutól 
:: felfelé! ::

Ferenczy Vilmos,
fűszer- és csemegekereskedő.

Szászváros, Főtér.

Karácsonyfa-diszek, cukorkák, bon
bonok, háztartási cikkek, fűszerek, 
halnemüek, tea, rum, likőrök stb. 
jutányos árban kaphatók!!

108 3-3
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4 Szászváros és Vidéke 1924. december 21.
' I

Petro^eniben az „Apolló“ moz- 
gószinház teljes berendezése és gép
háza kitűnő állapotban eladó. Vevő 
január hóban veheti át és elszál
líthatja. 116 1-2

Tisztelettel értesítjük a 
n. é. közönséget, hogy a

Házvezetőnőnek kerestetik idő
sebb leány vagy asszony 1925. feb
ruár 1-iki belépéssel. Cim a kiadó
hivatalban. 112 1-2

hodolii „Matild” víz
egyedárusitását a forráskezelőségtől átvettük, és pedig Orá^tie, Déva 

-és Simeria területére és vidékére. — állandó nagy raktárt tartunk a ZerbES-fále 
¿vendéglő helyiségében, ahonnan nagyban és kicsinyben
^mérsékelt árban árusítjuk. — Kiváló tisztelettel: döCHHej? és ¿dOIOGS

Alvinczy Elza fogász, fogászati 
műtermét a Sír. Gh. Barijiu (Sör
ház-utca) 12. sz. alól áthelyezte a 
Szél-utca 7. sz. alatti Andrae-féle 
házba (adóhivatal mellett). 113 1—2

Petro$eni főutcán 10 waggon 
gabona leraktározására való száraz 
raktár azonnal kiadó, esetleg alkalmi 
beraktározásra is kapható. — Bő-, 
vebbet Inczkovics Ignácnál Petro-i 
jeniben. 1151-2

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

DÖBNER & LEWITZZY.
Egy jó házból való fiú tanulónak fölvétetik. 60 12-13

* ' '

Fehér és szürke hosszú szálú | 

fésült gyapjuj 
állandóan kapható.

* SCHLEIN F. Szászváros, |
107 Varga-utca 3. 3—3
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Eladok: meszet, faszenet és 
száraz aprított tűzifát 

s kívánatra házhoz is szállítok. 
Telefon megrendeléseket azonnal elintézek. 

Kohn Mór, Szászváros. 
95 Telefon sz. 32. 6—15
Megrendelések STERN MANÓ vásártéri 

tüszerüzletében is elfogadtatnak.

&

&

Nincs a megyében napilap,
s így a megyei vonatkozású eseménye
ket, személyi és egyéb hireket, 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!

El 
El

Prima ||

havasi málnaszörp u 
nagyban és kicsinyben, valamint S 

Hetscherli-íz eladó.

Eisenburger Gyula, gj 
Szászváros, Piactér 20. |3

_________ 98 5-5 _______ H i

41

a

flutófuvarozóst
újonnan beszerzett, csu
kott vagy nyitott gépko
csin, vidékre bárhová 
megegyezés szerinti 

-olcsó árban elvállal:

Hasta József

>• 
>• 
>• 
NI

>•

f-.
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LÖWY SÁNDOR 

petro§eni versenyáruháza karácsonyi vásári 
Hirdetménye.

A nagyérdemű vásárló közönnség szives tudomására ho
zom, hogy jó üzleti hírnevemhez képest az idén is 
mint más években a

karácsonyi vásárra
nem hoztam külön hasznavehetetlen silány árukat, hanem 
a raktáromon levő kiváló jó minőségű első
rendű áruk árait készpénzfizetés mellett

12 Vkal leszállítottam.
Tekintettel arra, hogy ez egy olyan kedvezmény, amelyet 

minden vevőnek örömmel kell venni, kérem igen tisztelt vevő
imet, hogy a fenti kedvezményre való tekintettel tömeges 
vásárlásaikkal tiszteljenek meg.

Maradékok félárban.
Kiváló tisztelettel: 152 48—

Löwy Sándor Versenyáruháza pctrozjény.

r y

Nyomatott a SzAszvárgsi Könyvnyomda Részvénytársaság qyorssajtóján 1924.


