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A lap szellemi részét Illető közlemények a szerkesztőséghez 
a pénzktlldemények és hirdetések a kiadóhivatalhoz küldendők 

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

Megszületett az Úr Jézus Krisztus...
A világ kereszténysége ünnepel... A vallás

alapító Jézus születésének évfordulóját ünne
peljük. Megszületett az Ur Jézus, az embe
riség megváltója. A világ: legnagyobb és leg
híresebb Istenházában, a római Szent Péter 
templomban, a párisi Notre-Dame templom
ban épp úgy, mint a mi nádfedeles falvaink fa
tornyos templomaiban zugnak, búgnak, cseng
nek a harangok, hirdetve annak a Nagy szel
lemnek a megszületését, akinek tanai, szent 
igéi immár két ezer év óta megdönthetetle
nül állanak fenn.

Krisztus vallása ma is a lelkek vára, vi
gasztalója és az embertestvéri szeretetnek fő
forrása. E vallás tanitásain, igazságain épül 
fel az emberi lélek s emelkedik fel ahoz, aki 
az egész világegyetemet megteremté s igaz
gatja. A naprendszerek és csillagok forgásá
ban, körfutásában ép úgy megtaláljuk az al
kotó Mindenhatót, mint a szerény mezei vi
rágok szinpompájában, bölcsességét pedig 
mindenütt feltaláljuk a természet alkotásaiban. 
Jól mondja költőnk : .

„Isten-, kit-a bölca-lángesze fői nem-ér,- 
Csak titkon érző lelke óhajtva sejt, 
Léted világit, mint az égő nap, de szemünk 

[bele nem tekinthet.“

Isten teremtette Jézust is s ruházta fel böl
csességgel, hogy prófétája legyen az embe
riségnek. És lett. Az isteni szikra lángra 

gyűlt lelkében s tanai, igazságai minden ül
dözés ellenére az egész földön elterjedtek.

Megszületett az Ur Jézus s amikor az egek 
Urához hő imát rebeg ajkunk, Téged keres 
szemünk Isten fia.

Ohl Jer Jézus, jer le hozzánk, bűnösök
höz, nézd meg, hogy az emberi szenvedély 
dudvái hogyan lepték el a Te hited, a Te 
örökéletü igazságaid virágos ágyásait.

Jer le hozzánk s nézd, hogy a jó Isten 
képére teremtett emberek milliói hogyan mar
cangolják egymást, nézd, hogy tanításaid, 
törvényeid ellen hogyan vétkezünk s vétkez
nek azok, akik a Te szeretetet hirdető vallá
sod követőinek vallják magukat.

Nézd, hogy a véres háború után, a várva- 
várt békében is, hogyan agyarkodik az em
beriség egymásra s nézd, hogy miként tépi, 
marcangolja az ember az embert, a keresz
tény a keresztényt. Nézd a bünfakasztó nyo
mort, szegénységet, igazságtalanságot, nézd 
az aranyborjút imádók dérvistáncát. Nézd a 
farizeusok nagy számát s parancsoló tekinte
ted ostorával űzd el őket meg nem illető 
helyeikről.

Ma, amikor születésednek örömünnepét ül- 
« jük, amikor a pazar fényű palotákban ép 

úgy, mint a szalmafedeles viskókban felgyul- 
nak a karácsonyfa szeretetet hirdető viasz
gyertyái, ma, amikor a gazdagok, szegények 
karácsonyfája a Te szent nevedben jutalmazza 
a fogékony felkü gyermekeket, ma, amikor a 
Te jóságos, megbocsátó szereteted lengi kö
rül a karácsonyfákat, ma kérünk Téged, tisz- 

tisd meg lelkeinket a bűntől, a rossztól, a 
gyűlölködéstől s oltsd beléje a Te mindene
ket áthidaló szeretetedet, hitedet, istenfélel
medet.

A betlehemi jászolhoz zarándokol ma szi
vünk, lelkünk, minden keresztény szive, lelke, 
mert érezzük, hogy csak a Te szellemed, a 
Te tanításaidnak igazisága vezethet vissza az 
elhagyott ösvényhez, amelyen haladva újra 
eljuthatunk ahoz a forráshoz, amelyből tik- 
kadt korsóinkat újra megtölthetjük a hit, a 
a valódi keresztényi szeretet, az igazi vallá
sosság üditő, éltető vizével.

Zugnak, búgnak a harangok, hozzád fó- 
hászkodunk Mindenható, ajándékoz meg 
szent Fiad szellemével s erősítsd meg lel
keinket az igaz keresztényi hitben, szere tét
ben s irts ki szivünkből minden emberi rosz- 
szat, hogy békesség és boldogság legyen a 
Földön, Ámen I

ifj. Szántó Károly.

A közigazgatási bizottság ülése.
Hunyadvármegye közigazgatási bizottsága 

f. hó'11-én tartotta rtndes havi ülését dr. 
Dublesiu György prefectus elnöklete alatt. A 

| jegyzőkönyvet dr. Maniu Aurél vármegyei fő
jegyző vezette.

A bizottsági ülésen az egyes resortfőnökök 
tették meg részletes havi jelentéseiket. Can- 
drea Valér subprefect bemutatta a közigaz
gatási bizottságnak a vármegye jövő évi költ
ségvetését, melyet a belügyminiszter már jó
váhagyott. Ezen költségvetésből szükséges
nek tarjuk kiemelni, hogy a vármegye tekin
télyes összeget ad ösztöndíjak formájában a 
tanuló ifjúságnak és pedig 100.000 leüt ál
lapított meg az egyetemi hallgatók részére, 
100000 leüt a megyei és községi tisztviselők 
középiskolákba járó gyermekei részére, 300000 
leüt az iparszakiskola fenntartási költségeire, 
50000 leüt az ipariskolai tanulók részére.

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a subpre- 
fectus jövő évre kombinációba vette Hunyad
vármegye megyei telefonhálózatának kibővi- 
tését, amennyiben a jelenben nagyon sok já
rás van, ahol az egyes jegyzőségek nélkülözni 
kénytelenek a telefont, mely a közigazgatási 
intézkedések gyorsasága szempontjából jelen
tékeny hátrányt jelent, amire a költségvetésbe, 
a hiányok legalább is részbeni pótlására, 
500000 leu irányoztatott elő. A szászvárosi 
járás községeiben sincs telephon s igy öröm
mel regisztráljuk e hirt.
j A költségvetés jövő évben is gondoskodni 
kiván a vármegyei tisztviselők nyugdíjalap
jának olyképen való felemeléséről, hogy drá
gasági segély cimén a nyugdíjasok részére 
egy nagyobb összeget irányzott elő és pe
dig a jegyzői nyugdíjalapra 30000 leüt, a vár
megyei nyugdíjalapra ugyancsak 30000 leüt.

A közigazgatási bizottság a költségvetést 
tudomásul vette.

Mahler Ignác műszaki főtanácsos jelenté
séből megállapítjuk azt, hogy az államépité- 

szeti hivatal vármegyei költségvetését a mi
niszter, sajnos, redukálta olyannyira, hogy 
a meghagyott összeg elégtelen azon kiadások 
fedezésére, melyek a vármegyei utak és hi
dak jókarban tartására elengedhetetlenül szük
ségesek. Éppen ezért a műszaki főtanácsos 
egy javaslatot terjesztett be, melyre vonat
kozó szabályrendeletet is kidolgozta már, és 
ennek alapján vámszedési jogot kiván bizto
sítani mindazon árukra nézve, amelyek vár
megyénk valamelyik állomására (52 állomás) 
érkeznek, vagy valamelyik állomáson adatnak 
fel. A befolyó vámok bizonyos százalékából 
leütve a vámszedéssel felmerülő költségeket 
és kiadásokat, úgy véli, hogy a költségvetés
ben fedezetlenül álló és előre látható kiadá
sok fedezhetők volnának. A közigazgatási bi
zottság magáévá tette ezt a javaslatot és jó
váhagyás végett elrendelte annak a közmun
kaügyi miniszterhez való felterjesztését.

Dr. Bugner Emil árvaszéki elnök az árva
széki pénzek elhelyezésére nézve kérte a köz
igazgatási bizottság döntését, mely a prefec
tus indítványára úgy határozott, hogy az ár
vák pénze az elhelyezés szempontjából ma
radjon ..reg inai állapotában mindaddig, míg 
az igazságügyminiszter arravonatkozólag újabb 
rendeletet bocsát ki.

Az ülés a délutáni órákban ért véget.

Bukaresti hírek szerint megbukott 
Anghelescu iskolapolitikája.

A kisebbségi iskolákat kiveszik a köz
oktatásügyi miniszter hatásköréből. — 
Uj ember Tatarescu helyén.

Az „Ellenzék“ irja: Bukaresti tudósítónk 
jelenti: A „Cuvântul“ szerint a kormány el
határozta, hogy a belügyminisztérium kisebb
ségi államtitkárságát reorganizálja és nagyobb 
hatáskört ad ennek a szervnek. A lap szerint 
a miniszterelnök meggyőződött arról, hogy az 
eddigi iskolapolitika elhibázott volt és ezért 
a kisebbségi iskolákat a kisebbségi államtit
kárság alá rendelnék, amely uj iskolapolitikát 
léptetne életbe. A kormány azt célozza, hogy 
kisebbségi politikájának preciz alkalmazását 
jól megszervezett orgánum biztositsa.

A lap szerint ennek az államtitkárságnak 
jelöltje Bogdan Ștefan képviselő és kineve
zése valószinüleg a karácsonyi szünet után 
fog bekövetkezni. Ennek a kinevezésnek meg
tartásával Tatarescu átvenné Cranasovici ügy
körét a belügyi kormányzásnál s ő lenne a 
rendfenntartás államtitkára.

Nem lakhatik mindenki a piacon!
Nem biz’ a s igy nem tudhat meg minden 

újságot, eseményt gyorsan és a valóságnak 
megfelelően. Aki azonban a

„Szászváros és Vidéké“-t 
megrendeli, az pontosan értesül mindenről, 
anélkül, hogy e miatt, mondjuk az Országút 
végéről, a Hegy-utca tetejéről, a Bér ény-utca 
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végéről, szóval az al- és felvégekről a Főtérre 
sietne s ott sok utánjárással, időpazarlással 
a „mondják“, „hallottuk“-ból informálódnék 
mindenről.

Aki a mindennapi élet eseményeibe bele
kapcsolódni óhajt, annak szüksége van új
ságra : egy napi- és egy helyi lapra. Ezek 
nélkül a modern kultur ember a havasi pász
torok tájékozottságával vonszolja életét.

Egy napilapból a világ politikai és egyéb 
eseményeiről értesülünk részletesen, míg a 
helyi lap a minket küzelről érdeklő dolgok
kal foglalkozik.

Mert nemcsak azért jó a helyi újság, hogy 
megtudjuk belőle, ki lépett elő, ki jegyezte 
el magát, ki házasodott, ki halt meg, mikor, 
hol, milyen mulatság és estély, szinielőadás 
lesz, hanem azért is, mert közli azokat a 
fontosabb hatósági és egyéb rendeleteket, in
tézkedéseket is, amelyeknek ismerete nélkül 
sok kellemetlenségnek, kárnak vagyunk ki
téve.

Azonkívül fontosabb világeseményekről is 
megemlékszik s a köz érdekében (az a köz 
pedig én, te, ő, mi, ti ők, Péterek, Sándorok, 
Jánosok, adózó polgárok vagyunk), pedig 
mindig sikra száll, uj eszméket vet fel, ok
tat, tanit és szórakoztat. Irodalmi és közgaz
dasági rovatain kivül az üzletvilágot érdeklő 
hirdetési rovatával is sok-sok ember érdekét 
szolgálja.

Egyesületek, erkölcsi testületek mozgalmait 
(mulatság, gyűlés, müsoros-estély, jótékony
sági előadás stb.) díjtalanul és készséggel 
közli s igy azokat sok körlevél és plakát 
költségtől kiméli meg.

A megyei, járási és városi ügyekkel, esemé
nyekkel foglalkozva dióhéjban — szerény ke
reteiben — hü tükre a mindennapi élet fo
lyásának.

Aki a „Szászváros és Vidékedre előfizet, 
az saját magát kiméli meg sok pénz és idő- 
fecsérléstői s amellett támogatja az összpol- 
gárség érdekeit védő, szolgáló sajtó orgánu
mot. A „Szászváros és Vidéke“ előfizetési ára: 

1 évre 120 leu
Egy félévre 60 „
Egy negyedévre 30 „

A csillagok.
Én a csillagok bámujója vagyok, 
Eszményem ébresztői a szép csillagok 
Sok milliárd fényben ég világom 
Milliárd fény gyújtóját imádom.

Imádom a mosolyok csalóját,
Ki szendereg és mégis mindent lát. 
Népek üdvét a rossz jászol felett 
Ezen csillag fényágya napkelet.

Tizenkét ágú csillag is ragyog
Felé repülnek a szent mosolyok.
Kelet csillaga szólitja: Anyám,
És mindenek lelke: Áve Arám 1

Az én szivem is zengi: Áve Mária 
Üdvözölt légy hajnal szép csillaga.
Nincs öröm és szent béke ideien’ 
Könyörögj érettünk oh Szeplőtelen 1

Z*. Szakács Előd.

— 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.

NAPI HÍREK.
— Lapunk t. előfizetőinek, bará

tainak és munkatársainak boldog ka
rácsonyi ünnepeket kívánunk.

— Dr. Páter Béla kitüntetése. Érdemes 

kitüntetés érte dr. Páter Béla kolozsvári nyug, 
gazdasági akadémiai igazgatót, az „Ellenzék“ 
munkatársát. A király a gyógynövények kul
túrája terén szerzett érdemeiért a „Crucea 
meritul sanitar“ első osztályú keresztjét ado
mányozta neki. — A kitüntetését még Erzsé
bet királynő (Carmen Sylva) alapította és a 
művészi kivitelű rendjel az ő relief képét viseli.

— Halálozások. A szász városi magyar
ságnak újra vesztesége van, a kérlelhetetlen 
halál újra elragadott közülünk két közbecsü- 
lésben álló derék polgárt. Id. Makkay József 
helybeli iparos f. hó 20-án 83 éves korában 
meghalt. A pátriarcha kort ért polgár te
metése f. hó 22-én ment végbe a városi 
polgárság óriási részvétele mellett. Az el
hunytban ifj. Makkay József, a „Szászvárosi 
Takarékpénztár“ főpénztárnoka az édesatyját 
gyászolja. A család a következő gyászjelentés
sel tudatta a szomorú hirt: Alólirottak szivük 
legmélyebb fájdalmával tudatják, hogy a feled
hetetlen jó édesapa, nagyapa, após és rokon 
id. Makkay József életének 83 ik évében f. 
hó 20-án d. u. fél 6 órakor, a halotti szent
ségekkel ellátva és az Ur szent akaratán 
teljesen megnyugodva csendesen elhunyt. A 
megboldogult földi maradványait f. hó 22-én 
d. u. 3 órakor fogjuk a róm. kath. egyház 
szertartása mellett a róm. kath. temetőbe 
örök nyugalomra kiséri. Lelki ödvösségeért 
az engesztelő szent mise-áldozat f. hó 23-án 
d. e. 10 órakor fog az egek Urának bemu- 
tattatni. Az örök világosság fényeskedjék neki 1 
Szászváros, 1924. évi december hó 20-án. 
Fraenk Emilné született Makkay Margit, ifj. 
Makkay József, gyermekei. Fraenk Emil, veje. 
ifj. Makkay Józsefné születetett Bertóthy Anna, 
menye. Makkay Margitka, unokája. Kanabé 
Fereno nyug, őrnagy mint sógora és csa
ládja.

Fülöp György városi adóhivatali tisztviselő 
f. hó 21-én 58 éves korában tüdőgyuladás 

„MERCUR“ 

automobil szállító-vállalat 
Szászváros.

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

Arad felé menő személy vonathoz d. e. 10 órakor 
Tövis „ „ „ d. e. lló. 45p.
Arad „ „ „ d. u. 5 órakor
Tövis „ „ „ d. u. 6 órakor
Arad „ „ „ éjjel 1 ó. 45 p.
Tövis „ „ „ éjjel 2 ó. 10 p.
és az Arad felé menő gyorshoz. 

Az autóbuszt az utazni akarók az 
Ország-uton felszállás céljából meg

állíthatják.

Díj: személyenként nappal 15 leu 
„ „ éjjel 20 „

Az igazgatóság.
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következtében meghalt. Temetése f. hó 23-án 
ment végbe nagy részvét mellett. A városi 

. tisztikar testületileg vett részt a temetésen. 
Halálát a kiterjedt rokonságon kivül hat gyer
meke siratja. A szomorú hirt a következő 
gyászjelentés tudatta: A fájdalomtól földig 
sújtott szívvel tudatjuk, hogy forrón szeretett 
drága jó apánk Fülöp György életének 58-ik 
évében rövid, de kinos szenvedés után f. hó 
21-én reggel 5 órakor jobblétre szenderült. 
Felejthetetlen jó apánk földi maradványait 
f. hó 23-án d. u. 3 órakor fogjuk a refor
mátus temetőben örök nyugalomra helyezni. 
Legyen nyugalma csendes! Emléke örökké 
élni fog közöttünk 1 Orăștie—Szászváros, 1924. 
évi december hó 21-én. Klári, Gyurka, Béla, 
Vilma, Géza, Bandi, gyermekei.

— Csatahajókat épít Amerika. Washing
toni jelentés szerint, a szenátus törvényjavas
latot fogadott el arra nézve, hogy hat nagy 
csatahajót és nyolc uj cirkálót épittet. Az 
építésre száztiz millió dollárt szavaztak meg.

— Mulatság. A helybeli román iparosok 
egyesülete karácsony másodnapján este a 
„Centrál“-ban tánccal egybekötött müsoros- 
estélyére szóló meghívókat már szétküldte a 
rendezőség. Programm: „Doctorul fără voie“ 
c. vígjáték és „Nunta țiganului“ bohózat. A 
mulatság iránt nagy az érdeklődés.

— Eljegyzés. Bokody József, a helybeli 
aranyifjuság közkedvelt tagja f. hó 20-án tar
totta eljegyzését Steigerwald János leányá
val, Juliskával. Gratulálunk 1

— Idegenek ellenőrzése. Fővárosi és 
vidéki laptársaink közlései alapján is meg
állapítható, hogy az idegen állampolgárok 
Romániában való tartózkodása újabb for
maságokhoz van kötve. Eszerint most min
den ideérkező idegennek 24 órán belül ok
vetlenül jelentkezni kell a sziguránca hiva
talnál vagy ahol ilyen nincs, a rendőrség
nél, illetőleg szolgabiróságnál. Ezek a helyi 
hatóságok azonban nem adhatnak tovább- 
tartózkodási engedélyeket. Ezért a kolozs
vári sziguranca vezérfelügyelőséghez kell fo
lyamodni és a szabályszerűen kiállított kér
vényeket a konzulátus által engedélyezett tar
tózkodási idő letelte előtt 8 nappal kell be
nyújtani a helyi hatóságoknál, melyeknek vé
leményezése alapján különösen indokolt eset
ben ad csak további engedélyt a vezérfel
ügyelőség.

— Szent Miklós napja Piskin. A „Hu- 
nyadvármegye“ Írja: Mint a megelőző évek
ben, úgy az idén is osztatlan szeretettel és egy 
közbecsülésben álló férfiút megillető őszinte 
lelkesedéssel ünnepelte meg Piski lakossága 
népszrü főjegyzője, Tanase Nicolae nevenap- 
ját. A demonstráció, mellyel a lakosság e 
puritán jellemű férfiú iránti szeretetét és ra
gaszkodását kifejezésre juttatta, az előző évie
kénél is ünnepiesebb volt. Péntek este 8 
órakor fáklyásmenettel vonultak lakása elé, 
ahol Nedelcu Ioan román, Serestély Béla 
pedig magyar nyelven tolmácsolta előtte a 
lakosság háláját és szeretetét, amit az ünne
pelt meghatott szavakban köszönt meg. A 
szerenádot a Polgári Olvasókörben meghitt 
poharazás követte. — Szombaton délelőtt a 
különböző hatóságok és testületek tisztelegtek 
lakásán, hol mint házigazda hagyományos 
bőkezűséggel vendégelte meg a népes kül
döttségek tagjait, akik között ott láttuk a 
község valamennyi vezetőférfiát és a dédács: 
falusiak küldöttségét is.

Margói Vilmos és látszerész-4- 
Szászváros, a „CENTRAL“ szálloda mellett.

Optikai cikkek nagy választékban 
kaphatók. Tört aranyért legmaga
sabb napi árat fizetek. 99 6-12
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— Uj gyakorlati orvosi szaklap. Praxis 
medici címmel Temesvárt egy uj magyar
nyelvű orvosi szaklap jelent meg, amely külö
nösen az általános gyakorlatú, orvosoknak 
nélkülözhetetlen azáltal, hogy az egyes sza
kok világirodalmát referálja és igy a gyakrló- 
orvosok továbbképzését elősegíti. A bő tar
talommal megjelent első számot báró Ko
rányi Sándor budapesti egyetemi tanár dol
gozata vezeti be. A vérnyomás emelkedésének 
diagnosztikájáról. A folyóiratot dr. Fischer 
Ferenc temesvári ambulatóriumi főorvos szer
keszti.

— Magyarországon nem lesz általá
nos amnesztia. Budapest. Az „Ellenzék“ 
írja: Pesthy igazságügyminiszter kijelen
tette az újságíróknak, hogy a szociálisták 
kívánta általános amnesztiáról még nem lehet 
szó, mert ezt az adott viszonyok között semmi 
sem indokolná. Karácsonykor azonban szór
ványos mgkegyelmezések lesznek. A politikai 
perekről az a váleménye, hogy a magyar 
közéletből egyszer már ki kell küszöbölni. 
Ragaszkodik hozzá, hogy késedelem nélkül 
minden vonalon letárgyalják azokat. A politi
kai vétségekért elitéit kommunistákat lassan
ként szabadonbocsátják. Külölnböző fegyin
tézetekben még körülbelül 140—150 olyan 
kommunista van, akiket nem nyereségvágyból 
elkövetett bűncselekményekért ítéltek el. A 
Zalaegerszegi internálótábort már végleg be
szüntették. Diószeghy János miniszteri taná
csos, aki a tábort likvidálta, kijelentette az 
újságíróknak, hzgy a tábornak egyetlen la
kója sincs többé. A tábor helyiségeiből va
lószínűleg tüdőbeteg-szanatóriumot csinálnak.

— Tisztelt megrendelőimnek ez utón 
is boldog karácsonyi ünnepeket kívánok I 
H e i t e r Emil fényképész.

— A városi tanács figyelmébe! A vá
rosunkon áthúzódó Országutról sokszor tér
nek le az átvonuló autók s egyéb jármüvek 
csupán azért, mert az egyes kanyarulatoknál 
nincsen útirányt jelző tábla. így pld. a Vlad- 
féle patika előtti kanyarulat miatt a legtöbb 
autó — abban a hiszemben, hogy ez a he
lyes ut — a Vulcu-féle üzlet előtti téren át 
a Régiposta-utcába rohan. Jó volna, ha a 
Kún-kollegium régi épületének sarkára egy 
feltűnő jelzőtáblát helyeznének, amely a Gyu
lafehérvár felé haladó jármüveket a helyes 
irányba terelné.

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

■»« »•

_ EITER EMIL
ORA§TIE-PETRO$ENI1- - - - - - - - »

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!

B 117 2-2

ERZSÉBET MOZI
a „TRANSSYLVANIA“-ban.

Felhívjuk figyelmét 

a Karácsonyi Kitűnő műsorra. 
Bővebbet a hirdető táblákon.

Ma vasárnap, dec. hó 28-án 
délután 452 és este 822 órakor

Rendkívüli attrakció!

DON GÜHLD5
Filmdráma, rendezte Richard Oswald. 
Főszereplők: Dagny Servaes, Aud Eg. 
Nissen, Conrad Weidt, Eugen Klöpfler, 

Wilhelm Dieterle.
Hendhivüli ESEmény I Páratlan kiállítás I

Ezenkivül

a szoKott Kiegészítő műsor!
Figyelem! Újév napján

9 holnap titka
FantasztikusjJdállitásu társad, dráma, 

rendezte KORDA SÁNDOR.
Szereplők: Kordáné Farkas Antónia, 

Werner Krauss, Friedrích Kühne.

— A decemberi országos vásár Al- 
gyógyon változatlanul f. hó 28, 29. és 30-án 
lesz megtartva. A két első napon állat-, az 
utolsó napon pedig kirakodó vásár lesz.

— A szászvárosi vendéglői és kávé
házi alkalmazottak collektiv szerződése. 
A helybeli vóndéglők és kávéházak pincérei 
és segédszemélyzete a munkaadó gazdáikkal 
collektiv szerződést kötöttek. A romániai élel
mezési munkások országos szövetsége (Cluj, 
Str. Juliu Maniu Nr. 24) részéről kiküldött 
Cerjék Hermann a pincér szakcsoport titkára 
és Bence József ellenőr tárgyaltak a helybeli 
munkaadókkal és alkalmazottakkal s 2 napi 
tárgyalás után megkötötték a kollektív szer
ződést. Főbb pontjai, hogy a vendéglősök, 
kávésok csak szervezett munkásokat tarhat
nak ezentúl, felmondási idő 7 nap s végül a 
lealázó borravaló rendszer teljes eltörlésével 
a bruttó bevétel 10 százalékát kapják az al
kalmazottak fizetésül a teljes napi élelmezé
sen kivül. A helyi alkalmazottak elnöke Braun 
Móric volt, aki nagyban hozzájárult az egyez
ség megkötéséhez. A rendőrség és sajtó kép
viselői előtt lefolyt pincérgyülés a kebli ügyek 
letárgyalása után levelezővé Szönyi Dezsőt 
választotta meg.

— A védjegyek meghosszabbitása. A 
kereskedelmi és Iparkamara közli az érde

keltekkel, hogy a kereskedelemügyi miniszter 
folyó év december hó 2-án kelt 89153. sz. 
határozatával az eddig érvényben volt véd
jegyek használatát 1925. évi április hó 1-ig 
meghosszabbitotta.

— 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 dij 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.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Névtelen levelekre nem válaszolunk, kéziratoka 

vissza nem adunk.
B. J. Bármely könyvkereskedés utján megren

delheti. Az árát ott megmondják. Lehet.
Vékony Náci. Ni Ígért sorokat várjuk.
Sz. Gy. Ni előadásra feltétleuül elvárjuk. A kül

deményt felhasználtuk. Üdv!
Szerény. Kérése nem mondható annak, részben 

teljesítettük. Itthon van.
íbisz. Kiló. Nem közölhetők.
Vidéki. Megindítottuk. Köszönet.

No. 185—1924.

Publicație de licitație.
Subsemnatul executor a judecătoriei de 

ocol în senzul §-lui 20 de lege XLI. din 
anul 1908 prin aceasta publică, ca în urma 
decisului din anul 1924. de sub Nr. G. II. 
2609 al Judecătoriei de Ocol urbană din 
Orăștie în cauza falimentară Adolf Schlein re
prezentat prin advocatul Dr. loan Szdlldsy 
massa curator, marfele inventarizate prețuit în 
92.000 lei și anume mărfuri diferite adea za- 
char, piper, franc, vin și ect. se vor vinde 
prin licitație publică. Deci în urma decisului 
de sub No. Fol. 3573/7—1924. al Tribunalu
lui Deva să decide terminul de licitație pe 29 
Decemvrie 1924 la orele 2 d. m. si con- 
tinuatio în orașul Orăștie la prăvălie falitului 
No. și la aceea compărătorii, se înainte cu 
aceea observară, că mișcătoarele din sus în 
senzul art. de lege LX. din anul 1881 §-ul 
107, 108 din partea celui mai sus acestea 
mișcătoare se vor vinde și sub prețul estimat.

Orăștie, la 17 Decemvrie 1924.
Gtidry, 

executor judecătoresc.

v v'v v v'v’y

a

Xarícsouyi 0 ujéVi
^^-ujdonságokl

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

Ferenczy Vilmos,
fűszer- és csemegekereskedő,

Szászváros, Főtér.

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

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

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

=és Simeria területére és vidékére. — Állandó nagy raktárt tartunk a ZerhES-tÉlE 
Vendéglő helyiségében, ahonnan nagyban és kicsinyben smérsékelt árban ámítjuk. — Kiváló tisztelettel: JJÍSCKIISI es ^61 DOS

Tisztelettel értesítjük a 
n. é. közönséget, hogy a

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

Petro$eni főutcán 10 waggon 
gabona leraktározására való száraz 
raktár azonnal kiadó, esetleg alkalmi 
beraktározásra is kapható. — Bő
vebbet Inczkovics lgnácnál Petro- 
§eniben. 1152-2

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

DÖRNER & LEWITZKY.
Egy jó házból való fiú tanulónak fölvétetik. 6o' 13—13

| Eladok 1 meszet, faszenet és ‘ 
•. száraz aprított tűzifát 
| s kívánatra házhoz is szállítok. 
| Telefon megrendeléseket azonnal elintézek. 
I Kohn Mór, Szászváros, g 95 Telefon sz. 32. 7—15
g Megrendelések STERN MANÓ vásártéri g tüszerüzletében is elfogadtatnak.
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Karácsonyi és -^g- 
ujévi újdonságok!

Ha szépen és ízlé
sesen óhajt ruház- 

akkor keresse fel

Stern Ferdinand 
divatáruházát 

Vásár-utca.
■
* s zászváros,
m 119 2-3
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újonnan beszerzett, csu
kott vagy nyitott gépko- 

$4 csin, vidékre bárhová
O megegyezés szerinti
L olcsó árban elvállal:

|‘Nasta József
55

>•

>•
---------------- —--------

Rendelés: Orá§tie, Str. 
Prundului Nr. 6. alatt 
vagy a .Bulevard“ kávé- 
110 házban. 3-3

s

Ö

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!

LÖWY SÁNDOR 

petro§eni versenyáruháza karácsonyi vásári 
Hirdetménye.

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

karácsonyi vásárra
hoztam külön hasznavehetetlen silány árukat, hanem

zom, 
mint

T r y

nem
a raktáromon levő kiváló jó minőségű első
rendű áruk árait készpénzfizetés mellett

12 °|0-kal 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 49—

Lőwy Sándor Versenyáruháza Petroztfny.

Nyomatott a Szászváros! Könyvnyomda ^szvSnytArsasaq oyorssajtöíAn 1924.
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