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Rovás.
3 hErEshedöi tisztesség.

Az országok közgazdasági életének min
denkor fontos faktorai voltak és lesznek a 
kereskedők. Már az ókorban is azok az ál
lamok virágoztak legjobban, amelyek fejlett 
kereskedelemmel birtak. A kereskedelem fej
lettségének alapját azonban mindig a keres
kedők tisztessége, megbízhatósága, becsüle
tessége és szavatartása képezte. A Németor
szágban a XlII-ik századben alakult Hanza- 
városok szövetsége, amelyhez 90 város ke
reskedő világa tartozott, valamint Velencének 
a keresztes háborúk idejében való fejlődése, 
amely a XV-ik században érte el fénykorát, 
igazolják a kereskedelem fontosságát. Anglia 
világuralmának alapját is fejlett kereskedelme 
vetette meg.

A háború előtti időkben a kereskedelem
mel való foglalkozás tiszteletet, megbecsülést 
szerzett ezen osztálynak. A bejegyzett keres
kedő foglalkozását a .rendes kereskedő gon
dosságával*, a „kereskedői tisztesség** meg
óvásával, fentartásávai űzte.

A háború azonban itt is véghez vitte rom
bolásait. A háború alatt és után a tisztessé
ges kereskedelem kemény tusát vivott a tisz
tességtelen kereskedelemmel, amely sok he
lyen felülkerekedve, nagyon aláásta a keres
kedelem erkölcsét. A becsületes, szakképzett, 
hivatásos kereskedők mellett gombamódra 
szaporodtak el a háborús konjunktúrákat ki
használó, a kereskedői tisztesség fogalmát 
hirből sem ismerő alkalmi kereskedők, akik 
felhagyva eddigi foglalkozásukkal, minden 
előképzettség nélkül kereskedőkké csaptak fel 
s akiknek kapzsiságánál, hirtelen való meg
gazdagodási vágyánál csak tisztességtelensé
gük volt nagyobb. A kereskedelem eme hié
nái sok becsületes kereskedőt vittek bele abba, 
hogy a létért való harcban önmagukat meg
tagadva, a kereskedői tisztesség ellen vét
senek.

A háború utáni hatodik esztendőben va
gyunk, r aikor a háborút viselt országokban 
a konszolidáció érdekében lázas munka fo
lyik s igy elérkezett az idő arra is, hogy a 
tisztességes és becsületes kereskedelem is el
foglalja régi uralmát. A kereskedelmi és ipar
kamarák, a mindenütt megalakult „Kereske
dő-tanácsok** s az illetékes hatóságok van
nak hivatva, hogy a kereskedői tisztességet 
újra piedesztálra állítsák. Egy ország keres
kedelmének megbizhatósága, becsületessége, 
korrektsége a külfölddel való érintkezésben 
is fontos szerepet játszik, mert a világpiacon 
nem szívesen állnak szóba azokkal, akik ha
szonlesésből a kereskedői tisztesség elleni 
merényletre mindenkor készen állnak. Az 
ország konszolidációjának fokmérője keres

kedelmünk tisztessége, korrektsége, amely 
ha hiányzik, a külföldi tőke es üzletvi
lág távol msrad, közömbös lesz irántunk. A 
mai kereskedelem pangása, vergődése is 
ezekre az okokra vezethető vissza, hiszen a 
közgazdasági élet mindem fázisában minden
kor nagy szerepet játszott ez a valami, amit 
ma nem nagy mértékben tud élvezni a mai 
kereskedővilág: a hitel. A hitel, melynek 
alapja a bizalom, amit csak a becsületesség, 
tisztesség és korrektség tud gerjeszteni, fen- 
tartani.

A kereskedői tisztességnek minden vona
lon való helyreállítása, a tisztességtelen ele
mek kiküszöbölése meg fogja teremteni azt 
a bizalmat, amely az egészséges, virágző ke
reskedelemnek mindenütt és mindenkor alap
ját képezte. A városonként megalakult „ke
reskedő tanácsokra** nagy feladat vár e téren 
s hisszük hogy eme, a kereskedelem védelmére 
megalakult testületek, szervek — a kereske
dők jól felfogott érdekében is — sikeres te
vékenységet fognak kifejteni. Úgy legyen I 

ifi, Szántó Károly.

Uj bélyegdij szabás.
Az üzleti könyvek felülbélyegzése.

A marosvásárhelyi ipar és kereskedelmi ka
mara közli:

1. Nyugtákra a nyugta értékének 0'30 °/o-át 
kitevő fix bélyeg teendő : amennyiben a nyug
ták az állam, megye, községek vagy közha
tóságok részére rendkivüli és esetleges mó
don eszközölt munkálatokra és szállitmányokra 
állíttattak ki, még 25 báni segélybélyeg al
kalmazandó.

2. Amennyiben a szállítmány vagy mun
kálat állam, megye, községek vagy közható
ságok részére írásos vagy szóbeli szerződés 
alapján szokásos módon eszközöltetett, a nyug
tára 1% iktatási dij, plus O’5O°/o a nyugta 
értékéből, valamint 25 báni segélybélyeg.

3. Ha a nyugta helyett számla állittatik ki, 
egy esetleges megrendelés és nem valamely 
szerződés alapján az állam, megyék, községek, 
közhatóságok részére eszközölt munkálatért 
vagy szállítmányért, ez az 1. pont alatti ille
téknek van alávetve, plus 10 báni számla
bélyeg.

4. Az állam, megye, községek vagy köz
hatóságok részére Írásos vagy szóbeli szer
ződés alapján eszközölt szállítmányoknál vagy 
munkálatoknál a 2. pont alatti illetékek al
kalmaztatnak, plus 10 báni okmánybélyeg a 
számla részére. A kereskedők, iparosok, stb., 
kik az állam, megye, községek vagy közha
tóságok részére számítanak, vagy munkála
tokat végeznek, a leunál magasabb értékű bár
minő szállítmányért vagy munkálatért szám
lát és nem nyugtát — kötelesek kiállítani.

A törvény azonban ezen számlákat, mivel a 
közhatóságok részére állíttatnak ki, nyugták
nak tekinti és mint ilyenek az 1. pont alatti 
rendelkezéseknek megfelelően bélyegeztetnek.

*

Az üzleti könyvek segélybélyegeit 1924. év 
január hó 1-étőL kezdve ivenként 50 banira 
emelték fel. Az 1924. január hó 1-én vagy 
január 1 után megkezdett könyvekre tehát a 
segélybélyeget az összes ivek után már a 
felemelt összegben kell felragasztani, a régi 
könyvekben pedig csak az olyan lapok után 
kell utánpótolni, amelyeken 1924. január hó 
1. után is könyveltek. Vigyázni kell arra, hogy 
lehetnek olyan könyvek is, amelyeket csak 
1924. január hó 1-én vettek használatba, de 
még a múlt év végén bélyegeztették le, mi
kor a segélybélyegek felemelése még nem 
történt meg. A segélybélyegeket az ilyen köny
veken is pótolni kell. Természetes, hogy a 
pótlólag felragasztott bélyegeket is felül kell 
bélyegeztetni a pénzügyi adminisztrációnál. 
A bélyegek pótlásának elmulasztását 10-szeres 
birsággal büntetik.

KÖZGAZDASÁG.
A biztosító intézetek térhódítása 

megyénkben. A különböző bel- és kül
földi biztositó intézek már a békében is nagy 
tevékenységet fejtettek ki, hogy minél széle
sebb körben tenyészkedjenek s mentül több 
üzletfelet szerezzenek. A közönség jó része 
már akkor is felismerte a biztositás előnyeit 
és már akkor is tudta, hogy mindenik biz
tosítási intézet reális alapokon nyugszik, mert 
a viszontbiztosítás által az egyes intézeteket 
nem érheti katasztrófális károsodás. Az óriási 
tőkékkel alakult biztositó intézetek nagymérvű 
károsodások eshetőségeivel szemben már a 
múltakban is védekeztek az által, hogy a vi
szontbiztosítást maguk között életbe léptették.

Az idők folyama és a háború tanulságai 
a biztositó társaságokat fokozottabb véde
lemre sarkalta s igy nem csoda, ha a Ja
pánban nem rég történt földrengések által 
ookozott óriási kárösszegeket is minden meg
rázkódtatások nélkül fizették ki az érdekelt, 
de viszontbiztositási viszonyban álló biztositó 
intézetek.

Mondanunk sem kell, hogy a nálunk mű
ködő bel- és külföldi biztositó intézetek újab
ban lázas szorgalommal igyekeznek a biz
tositás mindenféle ágazatát felölelni s a biz
tositás nagy előnyeivel a közönséget megis
mertetni. A tűz-, jég-, szállítmány-, szavatos
ság-, élet-, baleset-, rablás-, betöréses-lopás 
elleni biztosítások hova-tovább népszerűbbek 
lesznek, mert annak előnyei a köztudatba 
mentek.

Vármegyénk közgazdasági életében szintén 

Farmacia VLAD gyógyszertár
Orágtie-Szászváros, Str. Regala No. 1.

Bel- és külföldi gyógykülönlegességek, arc-, kéz-, hajápoló szerek, 
irigátorok, különféle gummi-áruk, gyógy-és pipere-szappanok, Eau 
de Colognek, száj- és köröm-kefék, fogpaszták, szájvizek, gyógy- 
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fontos szerepet játszanak a biztosító társasá
gok, amelyek ujabbnál-ujabb módozatok, fel
tételek — táblázatok — szerint sok ügyfelet 
szereznek maguknak.

Érdekes újításként említhetjük meg, hogy 
egyes intézetek a biztosítási összegeknél bár
mely ország valutájában való kifizetését is 
vállalják, mig a biztositási-dijakat leuban le
het befizetni. E téren az Európaszerte ismert 
„Helvétia Biztositó Rt.“ sikeres tevékenysé
get fejtett és fejt ki vármegyénkben is, ahól 
minden gócpontban, városban képviselettel 
bir. Ez az intézet — amelynek romániai igaz
gatósága Kolozsvárt székel — a „The Mer
cantile & General Insurance Comp. Lim.“ 
londoni és a Sveizban (Zürichben) székelő 
„Compagnie Suisse de Reasurances“ nagy 
biztosító intézetekkel van viszontbiztosításban 
s igy érthető az a térhóditás, amely a sveizi 
frank és az angol font iránti bizalom révén 
külön is kifejezésre jut. Vármegyénk a „Hel
vetia“ biztositó intézet aradi vezérügynöksé- 
géhez tartozik, melynek agilitása megyénk
ben a biztosítás iránti érdeklődést és az az
zal járó előnyök felismerését nagyban fokozta. 
A falvak népe is kezdi belátni a biztosítás 
áldásos előnyeit s ma már minden házon 
ott függ a kis bádog tábla, amely jelzi, hogy 
melyik biztositó intézetnél vannak az épü
letek és tartozékaik biztosítva.

Újabban egyes intézetek az állatbiztosítást 
is bevezették, ami — tekintve vármegyénk 
virágzó és fejlett állattenyésztését — nagy 
fontossággal bir.

A nép vezetői jól teszik, ha a falusi né
pet az életbiztositás, (ami takarékosságot je
lent), valamint a tűz, állat s elemi csapások 
elleni biztosítások előnyeiről, áldásairól fel
világosítják, mert ezzel az általános jólétnek, 
a takarékossági hajlam fejlesztésének tesznek 
szolgálatot és sok-sok család vagyoni tönk- 
rejutását akadályozzák meg.

A kenyérkereső családapák hirtelen és idő
előtti elhalálozása, értékeknek, javaknak elemi 
csapások által való elpusztulása nyomán ke
letkező anyagi veszteséget, nyomort, nélkülö
zést hárit el a biztosítás intézménye, amely 
annyira üdvös, hogy egyes államokban már 
azzal foglalkoznak, hogy kötelezővé tegyék azt.

Erre még visszatérünk 1
S—y.

NAPI HÍREK.
— Kinevezések. A pénzügyminiszter Con- 

stantinescu György dévai pénzügyőri főbiz
tost állami ellenőrré nevezte ki. — Drega- 
nescu Györay petrozsényi adóhivatali főnököt 
a pénzügyminiszter főellenőrré nevezte ki.

— Áthelyezések. A hadügyi minisztérium 
Stanescu Stefan Braila századost, szászvá
rosi katonai térparancsnokot a harmadik had
test parancsnokságához helyezte át. Az áthe
lyezett térparancsnok majdnem négy éven át 
teljesitett szolgálatot városunkban e minőség
ben s ezen idő alatt nemcsak feletteseinek, 
hanem a városi polgárságnak — vallás és 
nemzeti küiömbség nélkül — elismerését és 
tiszteletét vivta ki magának. Úgy hivatali, 
mint magánérintkezésben a kölcsönös meg
értés hive volt. Kívánjuk, hogy uj állomás
helyén is olyan jól érezze magát, mint itt. 
— Ugyancsak áthelyeztetett és pedig Tirgo- 
visteben állomásozó tankezredhez Zisu György 
főhadnagy, aki a helybeli hadkiegészitő pa

rancsnokságnál huzamosabb időn át teljesi
tett szolgálatot, aki szintén a polgári lakos
sággal szemben is szimpatikus, megértő ma
gatartást tanúsított. Mindkét tiszt távozását 
számos helybeli ismerős és barát sajnálja.

— A szászvárosi ipartestület évi ren
des közgyűlése m. hó 30án folyt le a vá
rosház tanácstermében Carpinesán Simon el
nöklete alatt. A város részéről Herlea Sán
dor polgármester volt jelen. A közgyűlés, 
amelyen a tagok szép számban jelentek meg, 
a múlt évi működésről szóló jelentés meg
hallgatása és 1923. évi zárszámadások elfo
gadása után az 1924. évi költségvetést is 
megáltapitotta. A tanonc-beiratási dijat 20 
leuról 40 leura, a felszabaditás diját 30 leuról 
60 leura és a tagsági dijat 12 leuról 20 leura 
emelte fel. Úgyszintén a drágaság növekedé
sére való tekintettel a titkári fizetést havi 
300 leuról 500 leura és az irodai kézbesitő 
diját havi 100 leuról 200 leura emelte fel. 
Az ipartestületnek jelenleg 300 tagja van.

— Húsvéti szünidő. Az erdélyi ref. egy
házkerület Igazgató-tanácsa 2392—1924. sz. 
rendeletével egységesen állapította meg az 
összes református középiskolákban a húsvéti 
szünidőt, amely április 17-én (csütörtökön) 
reggel kezdődik és április 30 napjával vég
ződik. Így tehát a tanitás május 1-én (csü
törtökön) reggel 8 órakor veszi ismét kez
detét.

— Áthelyezést a felettes hatóságoktól 
kell kérni. Egyik legújabb miniszteri ren
delet értelmében a tisztviselőknek ezután át
helyezésük iránti kérvényüket nem a minisz
tériumhoz kell felterjeszteniök, hanem azt a 
felettes hatóságokhoz kell benyujtaniok, mi
vel a minisztérium a felettes hatóságok meg
kerülésével beterjesztett kérvényeket nem fo
gadja el.

— Értesítés. A helybeli polgármesteri hi
vatal ezúton is közli, hogy f. hó 10-én Ara
don, a rendőrprefektusi hivatalban soffőri vizs
gák lesznek, amelyre folyó hó 9-ikéig lehet 
ugyanott jelentkezni.

C. Z0BEL
AKa A®a

ORÁ$TIE—SZÁSZVÁROS.

Értesítem a n. é. vevőközön
séget, hogy nagyobb része a 

tavaszi árunak 
raktáromra érkezett és főleg 

bársony, 
szövet,

grenadin, 
delin, 

karton, 
eponge, 

chiffon, 
fehÉrnEüiii-liatisztoh, 

harisnya, 
férfilialapöh, 

fEhÉrnBmöbEn 
szép választékot nyújtok.

Tisztelettel: ZOBEL C.
209 1—13 divatkereskedő.

— A búza és lisztforgalom szabályo
zása Az „Ellenzék“ írja: A hivatalos lap 
közzétette a búza és lisztforgalom szabályo
zása tárgyában 1924. márc. 28-án tartott mi
nisztertanácsi értekezlet teljes jegyzőkönyvét. 
Eszerint a belső forgalomban a búzakeres
kedelem teljesen szabad, minden maximális 
ármegállitási korlátozás nélkül. A búza kivi
tele a pénzügyminiszter által megállapított 
kiviteli illeték lerovása mellet ugyancsak sza
bad. Szabad a lisztfeldolgozás, a lisztek szor
tírozása és a lisztkereskedelem. Azonban a 
barna kenyér ára azokban a városokban, hol 
malomüzemek vannak, 5 leunál, ott ahol 
nincsenek malomüzemek, 5 leu 50 báninál 
drágább nem lehet. A polgármesterek és 
községi elöljárók nincsenek feljogosítva sem
minemű körülmények között a barna kenyérre 
vonatkozó ármegállnpitásokat túllépni. A ke
reskedelemügyi és ipari minisztert megbizta 
a minisztertanács, hogy felügyeletet gyako
roljon afölött, hogy az egész ország el le
gyen látva megfelelő mennyiségű maximált 
áru barna kenyérrel és e célból elsősoraan a 
malmokat kötelezze megfelelő mennyiségű 
barna kenyerre való liszt kiörlésére.

— Halálozás. Városunknak egy általáno
san ismert régi polgára dőlt ki az élők so
rából: Benke Ede helybeli szabómester m. 
hó 29-én 76 éves korában meghalt. A nagy 
olvasottsággal biró, intelligens iparost pár év 
előtt szél ütötte meg, amelytől karja béna lett 
s igy az utóbbi időkben munkaképessége tel
jesen alábbhagyott. Szellemi frissesége magas 
kora dacára is fenmaradt s betegeskedése 
alatt is állandóan sokat olvasott. Mint szabó
mester egyike volt a legjobbaknak városunk
ban. Halálát rokonságán kivül ismerőseinek, 
barátainak nagy száma gyászolja. Temetése 
m. hó 31-én ment végbe nagy részvét mel
lett a ref. egyház szertartása szerint. A teme
tésen az ipartestület, a ref. szomszédság, me
lyeknek tagja volt, testületileg jelent meg.

— Hirdetmény. A fényüzési és 1 száza
lékos forgalmi adók 1924. március hóról a 
következő sorrendben fizetendők a szászvá
rosi róm. kir. adóhivatalba: 1924. április hó 

!8-án azok, kiknek családi nevük A., B. be
tűvel kezdődik, 9-én C., D., E., 10-én F., 

ÍG., H., 11-én 1., K., L., 12-én M., N., O., 

14-én P., R., S., 15-én T„ U„ V., Z., 16-án 
a részvénytársaságok. Az alkalmazottak utáni 
4 százalékos adó április hó 10-ig fizetendő. 
Rom. kir. adóhivatal.

| — Selyemhernyó tenyésztők figyel
mébe. Értesitjük az érdekelteket, hogy se
lyemhernyó petéért az alábbi cimhez lehet 

; fordulni: Földművelésügyi reszort selyemher
nyó, méh stb. tenyésztési ügyosztálya, Cluj— 

i Kolozsvár, Piata Cuza Voda, Bocskay-tér. Az 
; ügyosztály igazgatója Popa Valeriu, osztály
vezetője P. N. Purvulescu.

— Az egyházak hatósági utón is be
hajtják az egyházi adót. Nagyfontosságu 
rendeletet bocsátott ki a pénzügyminiszter. 
A redelet, mely még február hó 4-én kelt, 
sz összes városi és vidéki adóhivatalokkal 
közli, hogy az uj közgazdasági törvény meg
jelenéséig, legkésőbb azonban 1924. végéig 
az egyházi és iskolafenntartási dijak besze
dési joga az egyházakat illeti meg és ameny- 
nyiben azok behajtásánál a hatóság közbelé
pése szükséges, az egyházak kivánságára kö
teles azt a közigazgatási hatóság eszközölni.

LÖW KÁROLY illatszertára
Orá$tie-Szászváros. Raktáron:

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. 210 1—
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9 „Transsylvania”
— A minisztérium is felmentette a dévai 

polgármestert. Ismeretes, hogy még 1922- 
ben dr. Campean Simon és dr. Pop Jusztin 
dévai ügyvédek feljelentést nyújtottak be Her- 
bay polgármester ellen, amelyben különféle 
gazdasági anyagoknak és szerszámoknak el
tulajdonításával vádolták meg. A feljelentésre 
a vizsgálatot azonnal megindították, a prefek
tus vezetése alatt működő fegyelmi bizottság 
azonban a vádakat alaptalannak találta s a 
polgármestert felmentette. A döntési a felje
lentők megfelebbezték. így került az ügy a 
minisztériumba, ahonnan a határozat a na
pokban érkezett meg a prefektushoz. A mi
niszter a döntést akceptálta, vagyis a polgár
mestert az összes vádak alól felmentette.

— Rendelet az egyesületek, társaskö
rök, klubbok ellenőrzéséről. A Monitorul 
Oficial 1924. február 6-án megjelent 27. sz.- 
ban közölt törvény értelmében a nemes, ha
zafias vagy nem jövedelemszerzési céllal ma
gánosok által alapitott egyletek a fenti tör
vény rendelkezéseinek betartásával zavartala
nul folytathatják müköddsüket, azonban hat 
hónapon belül kötelesek az illetékes törvény
széknél bejelenteni címüket, működésűk cél
ját, benyújtani alapszabályaikat és tartoznak 
a hatóságok által kért mindennemű felvilá- 
gitást megadni. Az újonnan megalakuló, vagy 
alapszabályt változtató egyletek fenti törvény 
betartására hivatnak fel. Az államnak jogában 
áll ellenőrizni minden egytet működését ab
ból a szempontból, hogy az tényleg a jóvá
hagyott alapszabályok szerint történik-e és 
nincs-e ellenkezésben az erkölcsrendészettel, 
a közrenddel, vagy az állam biztonságával. 
Az ellenőrzés célja nem a jogi személyek, 
egyesületek jogaiban való oknélküli folytonos 
akadályoskodás, hanem az, hogy az állam 
érdeke és a közrend ellen valamely egyesü
let titokban semmiféle sértést ne következ
hessen el és ilyenre előkészületeket se tehessen.

— Bérbeadó nyári lakok a Bisztra ha
vason. A polgármesteri hivatal ez utou is 
közli, hogy e hó folyamán Szászsebesen a 
polgármesteri hivatalban árverés utján adják 
bérbe a bisztrai havasokban lévő 3 nyárila
kot. Az érdeklődők ugyanott kaphatnak bő
vebb felvilágosítást.

— Megkezdik az országút kikövezését. 
A városi tanács nemsokára kiirja az árlejtést 
az országutnak kocka kővel való kikövezé
sére. Az e célra rendelkezésre álló 250,000 
leuval azonban az útnak csak egy szakaszát 
lehet kikövezni s igy beletelik 2—3 év, amig 
az országutnak a várost átszelő része teljesen 
ki lesz kövezve, amikor aztán a por, sár nem 
fogja molesztálni sem az országutmenti lako
sokat, sem az idegenforgalmat.

— A piskii róm. kath. Oitáregylet tea
estélye. M. hó 22-én, szombaton este tar
totta a piskii róm. kath. oitáregylet ez évi 
első teaestélyét az Arany-szarvas nagytermé
ben alábbi műsorral: 1. Tavasz ébredése. 
Élőkép szvalattal. (Szabó Fánika — Marksz 
Baba.) 2. Türkische Marschausdem Ruinen 
von Athén. Beethoventől. Előadta a vonós
zenekar Göbjös Antal vezetésével. 3. Rokokó 
babatánc. Duett tánccal: Csizmadia Jucika 
és Szabó Fanny. 4. „Akkor hinni fogsz" Gyar
mati Ferenctől. Zenéje Göbjös Antaltól. Éne
kelte Szűcs Rózsika. 5. Frühlingslied, We- 
bertől. Női vonóskvartett. 6. Szent Erzsébet. 
Élőkép 2 változatban. 7. Az elcserélt levél. 
Monolog: Jakab Ilonka. 8. Merre jársz és 
merre élsz?.. Zerkovitztól. Ifj. Zsigmond Jó-

szálioda éttermében minden este 
Pista Vilmos elsőrendű zene
karával hangversenyez. 197 3-4

zsef énekszáma. 9. Gavotte. — Beethoventől. 
Vonós zenekar. — A szépen sikerült estély 
legbájosabb száma a babatánc volt, melyet 
ismételten kitapsoltak. A közönség alig tudott 
betelni az apró kis rokokó babák kedvessé
gével, kik a tánc-duett staffázsát képezték. 
Közkivánatra e bájos táncosjelenetet legköze
lebb megismétlik.

— A bicskázó szabó inas. A mindent 
éltető tavasz nemcsak a rügyeket fakasztja ki, 
s nemcsak a virágoknak ad életet, hanem 
belopódzik az emberiség szivébe is, még pe
dig szerelem képében. Ennek tulajdoníthatjuk 
azt is, hogy Gredina Aurél, közismert sza
bómester inassa, a 17 éves Socol Login, 
ugyancsck áthatva a tavaszi hangulattól, va
sárnap délután, miközben kedvessével sétált, 
a laktanya közelében találkozott régi vetély- 
társával, Lázár Vasilie 20 éves kocsissal, hol 
rövid csetepaté után, Lázár mellébe szúrta a 
bicskáját. A sebesültet dr. Löwenstein Lajos 
helybeli közismert orvos vette kezelés alá, a 
bicskázó szabóinast pedig, a rendőrség le
tartóztatta, kihallgatta s miután Lázár sebe 
nem életveszélyes, szabadlábra helyezte. Az 
ügyben a dévai törvényszék fog Ítélni.

— Közvetlen jegyváltás Magyaror
szágra. A CFR. vezérigazgatósága elhatá
rozta, hogy április elsejétől kezdve a főbb 
vasúti állomások közvetlen jegyeket fognak 
kiadni Magyarország nagyobb állomásaira s 
személypodgyászt is felvesznek ezeken az ál
lomásokon. A romániai állomások, melyeken 
közvetlenül lehet jegyet váltani és podgyászt 
feladni Magyarországra, a következők: Arad, 
Nagybánya, Beszterce, Brassó, Nagykároly, 
Bukarest, Kolozsvár, Constanza, Kurtics, Dés, 
Biharpüspöki, Galac, Lúgos, Nagyvárad, Má- 
ramarossziget, Tövis, Temesvár. A magyar
országi állomások pedig, melyeken közvetlen 
jegyet lehet váltani s podgyászt lehet feladni: 
Békéscsaba, Biharkesztes, Budapest, Debre
cen, Hódmezővásárhely, Kétegyháza, Köte- 
gyán, Lökösháza, Miskolc, Nyirbány, Szeged, 
Szolnok, A közvetlen kezelésben nem adnak 
ki semmiféle kedvezményes jegyet, kivéve a 
gyermekjegyeket. Fülkék fenntartása nincsen 
megengedve. A jegyek érvényességi ideje két 
nap négyszázkilométer távolságig és négy 
nap ezen a távolságon felül. Az utazást a jegy 
érvényességének első napján kell kezdeni s 
ha a jegy egy bizonyos vonatra vagy napra 
van kiállítva, akkor az utazásnak azon a na
pon kell történnie. Az utazást mindkét vas- 
utigazgatóság vonalain csak egyszer lehet fél
beszakítani azzal a feltétellel, hogy a jegyet 
az állomás személyzete nyomban a vonat 
elhagyásakor láttamozza. A megszakitás nem 
ad jogot az érvényesség meghosszabbítására. 
Magyarországon a romániai állomásokra ki
adott jegyeket a jegyre felrótt koronában és 
leuban fogják szedni, a megállapított hivata
los kurzus szerint. Romániában leuban fog
ják szedni a jegyek árait.

— 570 akó donga eladó Szászvároson, 
Romoszhelyi-utca 2. sz. alatt. 212 1-3

— Párbaj ricinussal végkimerülésig. 
Az „Ellenzék" Írja: Rómából jelentik. A ró
mai bíróság három havi börtönbüntetésre ítélt 
három embert, akik viszályukat úgy intézték 
el, hogy közmegegyezéssel ricinusolajat itat
tak egymással. A párbaj oka természetesen 
szerelem volt. Heves, rajongó szerelem, mely 
nem tűrhet vetélytársakat. Ezért egyezett meg 
a három szerelmes, hogy az ideálért döntő 
párbajt viv. A fegyvernemek közül a ricinusra 
esett a választás. Elhatározták, hogy addig 
isszák a ricinust, e jellegzetes olasz italt, 
amig az egyik vetélytárs diadalmasan felül 
marad s élvezetébe lép az imádott nő sze
relmének. A római rendőrség felfedezte a 
szörnyű párbajt és betört a viadal színhelyére. 
A gyászmezőn elhulltakat bekisérték a rend
őrségre s aztán kirótták rájuk a három-három 
havi büntetést, közrend, társadalmi jogrend 
és köztisztaság elleni kihágás miatt.

— Olvasóink figyelmébe. Számos olyan 
olvasónk van, aki zongoráját, harmoniumját 
szeretné felhangoltatni, de nincs kivel. Szol
gálatot vélünk tenni az illetőknek azzal, hogy 
tudomásukra hozzuk, miszerint Kunért J. bé
csi orgonaépitő, zongorakészitő és hangoló
mester városunkba érkezett, (Korona szálló) 
s minden e szakmába -vágó munkát — vi
dékre is — olcsón vállal el.

Innen-onnan.
A tavasz és az agglegény.

Óh, te isteni Tavasz, mennyire fel tudod 

kavarni a világ folyását! Napsugarad első 
melegére, lágy fuvalmaid első suhintására el
tűnnek a havak, előtör a rügy, a vegetáció
ban megindul a nedvkeringés, a korzókon 
megjelennek az ibolyát áruló lánykák. Óh, 
szép Tavasz, de mennyire imád téged az em
beriség. Jöttödre élet, pezsdülő élet, virág, 
madárdal, illat, központi légfűtéstől mérhe
tetlenül elütő melegség kél a földön és szi
vekben. A szemek csillogása, a szivek heve
sebb dobogása, epekedések, titkos vágyak, 
sóhajtások jelzik jöttödet. A megújulás, meg- 
ifjodás szimbóluma vagy te édes, drága szép 
Tavasz, aki az emberi szív húrjait művészet
tel tudod pengetni. Minden és mindenki örül 
Neked, még az agglegények is, akiket egy 
természettudós és régész (M. J. Déva) vala
mikor három osztályba sorozott. Az első osz
tályba a 30—40, a másodikba 40—50 és a 
harmadikba az 50—60 évesek tartoznak. Je
len esetben nem akarunk az agglegények 
természetrajzával foglalkozni, csak reá aka
runk mutatni arra, hogy a Tavasz őket is 
mennyire „lázba" hozza. A korzón megjelenő 
agglegényeken már tavaszi felöltő leng, járá
suk ruganyosabb, peckesebb s simára bo
rotvált arcukon boldog mosoly terül el, sze
mük sóváran kiséri a női szépségek tovalib- 
benését s a frissen vásárolt ibolyacsokrot 
sűrűn emelgetik orrukhoz. Az őszülő aggle
gény ilyenkor nullásra vágatja a haját, a ko
paszodó pedig egy merész Íveléssel a nyári 
frizurába csap át: simára borotváltatja eszé
nek tokját, mert igy a meglevő hajas rész 
kopasznak, a kopasz rész pedig hajasnak lát
szik. A nőgyülölő agglegény szivében ép úgy, 
mint a nőbarátéban megmozdul valami, ami 
múltja bohóságából vonultat fel soha vissza 
nem varázsolható jeleneteket, s ez teszi őt 
fölényessé, büszkévé. Mint a nagy vagyonát 
elpazarolt büszke, de kopottságában is elő
kelő spanyol grand gondol a letűnt, eltűnt 
és átélt szép Tavaszokra s titokban sir. Sir, 
mert bárhogyan is szeretné a szivébe lopni 
a tavasz boldogságát, nem tudja. A tavaszi 
szerelem első szűzi csókjának izét már nem 
tudja felelni. Szive már csak a forrón per
zselő nyári napsugárhoz van szokva, s szende, 
de illatos ibolyák helyett a vérpiros pipa
csok szimbolizálják életét. Az agglegény szi
vében néha sir, zokog a Tavasz, de azért 
erejét, hatalmát rajta is mutatja. Darwin sze
rint a színes, tarka madarak tollazata tavasz
kor fényesebb, élénkebb szinben pompáznak, 
igy az agglegény is, — és ezt Stern Nándor 
helybeli divatkereskedő is igazolja — ilyen
kor a szinekben gazdag, rikitóbb nyakken
dőket vásárolja, hogy a rügybe, virágba szök
kenő tavasz hangulatával legalább külsőleg 
harmóniában legyen, mert bent a lélek mé
lyén az ő életének letűnt Tavasza sir, vádol, 
zokog. De ez is olyan jól esik nekik, hiszen 
Tavasz van, illatos, lágy fuvalmu Tavasz, mi
kor a holdas éjszaka csendjébe a jégburok 
alól telszabadult béka-sereg is olyan sokat- 
mondóan kurutyol bele. Tavasz van!

Jb'aun,
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Ma vasárnap, április hó 6-án 
délután és este 859 órakor

istennője

Aki kétszer veszi el a feleségét. 
Főszereplő Ágnes Ayres, amerikai 
star. Egy varróleány különös története 
7 felvonásban, mely javarészt egy női 
ruha szalonban játszódik. Kosztümök 
láthatók, melyek minden fantáziát felül
múlnak. Ezenkívül :

fAXa istennője.
Dsungel dráma 7 felvonásban. 

Főszereplők: Elinor Field, Trumann 
van Dyks és az amerikai „Selig film 
Corporation" niEsÉsEn idomított vadállatai. 
Rég nem látott szenzáció!

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Névtelen levelekre nem válaszolunk, kéziratokat 

vissza nem adunk.
M. J. Déva. Úgy látszik személyesen kell tisz

telegnünk mély hallgatásának le- és megtörésére Üdv.
Algyógy. Husvét előtt kiszállunk.
T. G. Arad. A „Stock“ fejlesztése iránti hajla

munk változatlan. A májusi operációhoz szép remé
nyeket fűzhetünk. Addig is Üdv 1

Bakfis. A tavaszi lég vérbizsergető ereje és ha
talma pennát adott ugyan a kézbe, de a papiroson 
szántott gyenge rímek igazolják, hogy a Múzsák csók
ját még nem ízlelte. Próbálkozzék, mert soraiból 
kicseng a siker lehetősége.

Bog-Di. Ha erre jár jelezze, hogy egypár szót 
válthassunk sok-sok mindenről. Üdv 1

Előfizető. A kérdezett vérmérsékletében nagy vál
tozások történtek, aminek két oka lehet: vagy ki
esett a vidám Fridolin csolnakosi szerepéből, vagy 
pedig kutya van a kertben.

jíyomdász-tanonc sei felvétetik.

If

■ Eladók vendéglő berendezési buto-
i rok és tekepálya felszerelések Nagy- 

timár-utca 6. szám alatt. 211 1-2

KOHL JÓZSEF 
kerék- és kocsigyártó. 

Szászváros, Romoszi-ut 8.

Vállalja: kocsik, szánok készí
tését, javítását, uj malmok 
építését, javitását stb. 176 4-

ez évben is bármely mennyiségben 
kaphatók: 5

Törött aranyat és ezüstöt 
napi áron vesz. i87 6-12

Medgyesi különféle 
fajszöllö - oltványok

Kartmann Dániel-nél
Szászváros, Berényi-utca 25. sz. 206 2—2
-----HvWŰ«*

* C '

% 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 11 év óta fennálló s a 
megye minden részébe járó

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

V

Eladó egy alig használt, olajtengelyü 
fekete hintó és egy pár finom ló
szerszám. — Értekezhetni S c h u 1 e r i 
Károlynál. 203 2—2

iMargel Vilmos '
órás és ékszerész Orâçtie.

IíII
II
I

Dúsan felszerelt raktárában 
mindenféle arany-, ezüst- és 
nickel-órák, ékszerek, gyűrűk, 
valamint lakodalmi ajándék
nak alkalmas

diszműtárgyak nagy válasz
tékban kaphatók.

..

VIDÉKI
előfizetőinket tisztelettel kérjük, 
hogy hátralékaikat beküldeni, elő
fizetéseiket postafordultával meg
újítani szíveskedjenek, mert ellen
eseiben — legnagyobb sajnála
tunkra bár — kénytelenek leszünk 
lapunk további küldését jelen 
számmal beszüntetni.

Kiváló tisztelettel:
A kiadóhivatal.

Eladó ház. Szászvároson, Berényi- 
utca 18-a. sz. alatti ház eladó. — 
Ugyanott egy jókarban lévő ében
fekete, rövid kereszthuros Bösendör- 
fer zongora eladó. 205 2-2

Eladó ház. Szászvároson, Országút 
16. sz. alatti ház kerttel, és 2 hold 
jó szántóföld eladó. — Ugyanott egy 
plüschgarnitura is eladó. Értekez
hetni Lewitzky Albertnál Str. Ghe
orghe Baritiu 1. sz. alatt. 213 1-2

Nagy meglepetések vannak a ruházkodás torén, mert

Lőwy Sándor vMiyániháza 
Petro$eni-ben

a saját szabóságában egy olyan osztályt létesített, ahol 
a következő árakon már elsőrendű kész ruhát lehet 
kapni ugyanolyan kiállításban, mint a rendelt ruha.

És pedig:
Színes strapa öltöny — — _ _ _ 930’— Lei
Nyári sport öltöny _____ 1250’— ,
Brassói cheviott öltöny — — — — 1450-— „
Divat öltöny szövetből— — — — — 1900’— „
Sötétkék és fekete cangarn öltöny — — — I700-— »
Mérték után rendelt öltöny divat cangarnokból circa

400 mintában _____ 2450 — „
Sálon öltöny mérték után — — — — 2700’— „
Csikós nadrág — — — — — — 350'— „
Munkás nadrág igen erős — _ — — 210'— „
Bricses nadrág erős struks — — — — 330'— „

Továbbá bárki részére saját műhelyemben készítek első
rendű ruhát hozott szövetből 600*— lei-ért.

Óriási választék női és férfi ruhaszövetekben ver
senyen kívüli olcsó árakon.

Kiváló tisztelettel: 152 12—

Löwy Sándor Versettyárnháza petrozséuy 
H

Eladó ház. Berényi-utca 5. sz. ház, E«
mely áll 3 szoba, 3 konyha, 1 pince, fcggid
1 kamara, 3 fáskamra és nagy kert- j ESj
bői, szabad kézből eladó. Ertekez-1
hetni Berényi-utca 5-a. szám alatt. Hfi___________________ _______________

Nyomatott a Szásívárqsi Könwhyqmoa 197.4


