
XIII, évfolyam. Orăștie (Szászváros), 1925. augusztus 30. 35. szám.

Előfizetési árak:
Égisz ívre — — — 120 Lei.l Negyed évre— — — 30 Lei.
Kel évre — — — — 60 , | Egyes szám ára — — 2-50, 

Nyíl ttér soronként 1O Lel.

A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőséghez 
a pénzküldemények és hirdetések a kiadóhivatalhoz küldendők 

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

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

Rovás.
Uj ídöK, uj helyzetek, uj kötelességek.

A világháború úgy a győztesek, mint a 
legyőzőitekre nézve uj helyzeteket teremtett. 
Az emberi élet minden vonatkozásában óriási 
változások történtek, amelyek bizony nagy 
súllyal nehezednek a mai nemzedékekre.

A romániai magyarságra, mint kisebbségre 
szintén újabbnál újabb helyzeteket teremtettek 
a háború befejezése utáni békeszerződések. 
Az uj hazában való elhelyezkedésünkben a 
gáncsok özöne zudult s zudul a nyakunkba. 
Állandó gyanusitgatásoknak, támadásoknak va
gyunk kitéve, pedig mi egyebet sem akarunk, 
mint egyenjogú hü polgárai lenni uj hazánk
nak is. Sajnos, a megértés politikája még nem 
kerekedett felül. De fog felülkerekedni.

Érvényesüléseink, nyelvünk, egyházunk, is
koláink elleni támadások, intézkedések, ren
deletek özönét zúdítják reánk. A törvények
ben megengedett eszközökkel védekeztünk s 
védekezünk ellenük. Ezek a védelmi harcok 
azonban nem csak a szellemi és fizikai ener
giák sorompóba állását követelik meg, hanem 
anyagi áldozatkészségét is.

Lobbanékony, gyorsan hevülő, hamar le
hűlő faj vagyunk, de élni, létezni akarunk, 
nyelvünkhöz, iskoláinkhoz, egyházainkhoz s 
minden intézményeinkhez hűen kell ragasz
kodnunk s azokért nem csak szellemi és fi
zikai hanem anyagi erőinket is mozgósíta
nunk kell.

Magyar testvérek! Elmúlt az idő, hogy, 
mint például a reformátusok Szászvároson, 
évi 2 forint egyházi adóért (mert a háború 
előtt szegény-gazdag egyaránt ennyit fizetett 
itt) templomod, papod, harangozód legyen. 
Ma már sorompóba kell állnod s jövedelmed 
jelentékeny részét kell odaadnod, hogy egy
házad, iskolád s más kulturális intézményed 
fennmaradjon. A kicsinyeskedések kora lejárt, 
a kisebbségi sors sújt, vág, üldöz s aki ma
gyar s ezt nem érti meg, vagy nem akarja 
megérteni, az sajnálatra méltó tagja fajunknak.

S ha jól meggondoljuk, nem is olyan nagy 
az az áldozat, amit hoznunk kell magunkért, 
magyarságunkért. Hiszen, ha csak „felét“ ad
juk oda, amit borra, muzsikaszóra, divatra, 
luxusra s egyéb hiábavalóságokra könnyel
műen elfecsérlünk, eleget tettünk kötelessé
günknek.

Jól tudjuk, hogy a magyar irtózik az adó
tól (azt hisszük mások is! Szedő gyerek) de 
azt is jól tudjuk, hogy e nélkül összes intéz
ményeink elcsenevészesednek. Ergó, minden 
mellveregetés, szájhősösködés, magyar büsz
keség, szónoklat mit sem ér, ha intézménye
ink fentartásához, zavartalan működéséhez az 
anyagi eszközöket nem adjuk meg. Az a ma
gyar, aki iskolájától, egyházától, sok más kul
turális és gazdasági intézményétől, újságjától 
(nem akar ez hazabeszélés lenni, kedves ma
gyar testvéreim) a teljes mértékű erkölcsi és 
anyagi támogatást megtagadja, elvonja, az ne

verje a mellét, az ne dicsekedjék azzal, hogy 
magyarnak született.

Zsebbe kell nyúlni, kedves magyarom, ha 
azt akarod, hogy tovább éljünk magyarokul. 
Hü polgárai akarunk lenni e hazának, de 
fajiságról le nem mondunk. Aki pedig ma
gyar létére erkölcsi és anyagi erőiből viszo
nyaihoz mérten (hej de sok aránytalanság 
van e téren isi Szedő gyerek) nem juttattja 
intézményeiknek azt, amit juttatni tud és kell, 
azt nem elég „gyászmagyar“-nak nevezni, 
hanem a magunk részéről is „alaposan“ ki 
kell oktatni kötelességére. Hogy kik az ilye
nek, arról máskor. Vederemó!

ifj. Szántó Károly.

folytak le. Mondanunk sem kell, hogy a vá
lasztási előkészületek s a választás látszóla
gos csendessége, hullámtalansága alatt izzó, 
hevülő s minden eszközt megragadó pártok 
óriási erőt fejtettek ki, hogy listájuk győzzön. 
Múlt számunkban megirtuk, hogy csak három 
jelölő akadt (holott minden 20 választó is 
jelölni jogosult) s a jelölés politikai jellegű 
volt. Vármegyénkben e választásokon, ame
lyek a törvények pontos és szigorú betartá
sával folytak le, a nemzeti párt győzött és pe
dig óriási többséggel. Az eredményeket alább 
közöljük.

A választás lefolyása városunkban csend
ben, rendben, minden zavaró incidens nélkül 
ment végbe. Maguk a választók is komoly, 
önálló gazdaemberek, a földművelési osztály 
gerincei voltak. A város képe a képviselő
választásokéra emlékeztető volt. Itt-ott buk
kantak fel az egyes községek választói, akik 
lárma, zaj nélkül várták mig reájuk kerül a 
sor. Érdekes, hogy semmi jelét sem adták 

annak, hogy melyik listának a hívei; nem 
éljeneztek, nem szenvedélyeskedtek, nem fe
csegtek. E sorok Írója itt is, ott is megpró
bálkozott kivenni egyes 20—40 emberből 
álló választőcsoportból, hogy kire adja a sza
vazatát, de a válasz csak vállvonogatás, bajusz 
alá mosolygás volt. A választási elnök dr. 
Deák Ágoston kir. vezető járásbirő volt s igy 

érthető volt a választás törvényes keretekben 
leendő lefolyása iránti általános bizalom és hit.

A megyénkben lefolyt választások eredmé
nyei a következők:

Liberálisok, Nemzeti 
pártiak

Avaresca- 
nusok

s z a V a z a t a i
Szászvárosi v. kér. 296 1390 80
Algyógyi 138 1715 3
Dévai » 229 588 178
Petrozsényi 335 370 26
Vajdahunyadi n 928 634 142
Hátszegi 311 1254 39
Körösbányai ff 121 1409 24
Marosillyei 234 1515 29
Brádi n 78 1452 15
Puji 166 732 200

Összesen: 2836 11059 736

A mezőgazdasági kamarai választások 
eredményei Hunyadvármegyében.

A nagy felkészülődésekkel, a korteskedé
sekkel s a pártpolitikai érdekek teljes „izga
loméba hozásával megejtett mezőgazdasági 
kamarai választások megyénkben is e hó 25-én

Az eredmény világosan mutatja vármegyénk 
földmivelő (mezőgazda) népének politikai né
zetét. Egy kis „ítélet-féle* ez az eredmény, 
amely a ma uralmon lévő liberális párt felett 
hangzott el vészesen. Az ezutáni választások 
leendő eredményeire előre veti a fényt ez a 
választási eredmény. A munkakamarák, az 
ipar- és kereskedelmi kamarák választásai, a 
közigazgatási reformtörvény alapján megej
tendő választások, mindmegannyi fórumai lesz
nek az ország hangulatának kifejezésére. A 
különböző politikai pártok erőmérkőzései lesz
nek ezek. A kijegecesedési folyamat megin
dult s a szabadon, befolyás és törvénytelen
ségek nélkül megnyilatkozó népakarat kris
tályai immár láthatók.

A hunyadmegyei magyarság a nemzeti párt 
listájával szavazott. A mezőgazdasági kamara 
megválasztott tagjai a következők:
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Dr. Vlad Aurel, 
Ardelean Dionise, 
Almasan Péter Matu 
Besaraba Adám, 
Capos Gheorge, 
Drai Alexandru, 
Cs. Lázár László

Osvalda Vasilie 
Pír Josif 
Simzian Josif 
Dr. Selariu Emil 
Satum Izidor 
Dr. Tirea Mihai 
Ursa Lázár

Onc Joan Vlad Simion
Selejan Petru.

Jól tudjuk, hogy minden 3 mezőgazdasági 
kamara egy szenátort választ és küld Buka
restbe s igy érthető volt az a csendes, de 
azért lázas előkészület, csatározás és plakát
harc, amely a választást megelőzte.

ifi. Szántó Károly.

LEVELEZÉS.
0 szászoárosi állatuédö Egyesület 
tekintés elnökségének I*

Immár szokássá kezd válni, hogy minden 
pénteken egy idegen autó viszi a szászvárosi 
állatpiacon megvásárolt disznókat, úgy látszik 
jó geschäft, mert külömben nem vinné.

Éhez a tisztelt elnökségnek és a rendőr
ségnek semmi köze. Ellenben ezen autón négy 
lábánál fogva guzsbakötve és az autó tete
jére feldobva borjukat is szállítanak. E bor
juk a legnagyobb erőfeszítéssel igyekeznek 
kellemetlen helyzetükből szabadulni.

Többek között az állatkínzás is bizonyos 
fokmérője a kultúrának vagy civilizációnak. 
Londonban, Bécsben, avagy más nyugatibb 
városokban az ilyen állatkínzókat rég meglin
cselték volna, nálunk az úgynevezett közvéle
mény meghunyászkodva kesereg azon, hogy 
nem esik Grenvicshez közelebb, mert ha a 
közvélemény morog, úgy mindjárt államelle
nesnek vélik.

Tessék csak megpróbálni az állatvédő egye
sület elnökét négylábánál fogva guzsbakötni 
és egy autó tetejére fellökni, lássuk nem 
bőgne-e keservesen?

Na, de az ilyen esetek megakadályozásához 
nem is kell állatvédőegyesület. Egy-egy jobb 
érzésű rendőr egyetlen kézmozdulattal tudna 
segiteni a dolgon. Avagy a rendőr ur nem 
mer már?

Tudtunkkal Szászvároson állatvédő egyesület nincs, 
de azért helyet adtunk e pár sornak s az emberi 
jobb érzésbe vetett hittel reméljük, hogy foganatja 
lesz. Szerk.

Mi mindent lehet kapni 
drága pénzen a mészárszékben ?

Húst. Az bizonyos, hogy húst is, külöm
ben nem volna mészárszék a neve. Tehát 
húst és hozzá a súlyba beszámitva több-ke
vesebb adalékot, például velőscsontot, avagy 
más csontot, bőrcafrangot, hájat s más egye
beket. Ez igy van. Ha a mészáros ur minden
kinek tiszta húst adna, a nyakán maradna a 
sok adalék, s minden bizonnyal reáfizetne a 
boltra. Bizonyosan reáfizetne.

Ezért természetes dolog, hogy a kért meny- 
nyiséget bizonyos, hatóságilag megállapított 
százalékban aprólékok alakjában kapja a 
háziasszony. Ha jó kedvében van a mészá
ros ur, kap a cseléd ingyen enyelgést. Ha
nem hát melyik mészáros ur nem lesz ide
ges, ha mindenki csak felsárt akar, ha min
denki kevés csontot akar a drága pénzért. 
Ilyenkor bizony a mészáros ur idegei fel
mondják a szolgálatot s igy szól: „Ha nem 
tetszik, fel is ut, stb.“ vagy „a Ti részetekre 
nincs hús, menjetek máshová“, vagy „Mit? 
Azért a félkilóért, ami a nagyságának kell, 
nem érdemes husszéket tartani“ stb. Szóval
kapnak a húshoz egy percentekben meg nem magyar hivők jelöltje. A szászok jelöltjét vá- 
állapitható jó adag gorombaságot is. Igen! lasztották meg.

Ez is, s — úgy látszik — főképpen ez tartozik 
hozzá ahoz az 1—2 kiló húshoz.

Azt szeretném csak még tudni, hogy váj
jon a polgármester, vagy rendőrkapitány urak 
szakácsnéi is kapnak a húshoz goromba
ságokat, s ha nem, miért csak mi, az idők 
jóvoltából „félbicsérdisták“ ?

Vájjon mi történnék a mészáros urakkal akkor, 
ha áttérnénk a bicsérdizmusra ?Vájjon áttér
nének ők is a Grünzeug eladására?

Vessző.

NAPI HÍREK.
— A király születés napját Szászváro

son is a szokásos módon ünnepelték meg. 
A város lobogódiszt öltött, a templomokban 
istentisztelet s este kivilágitás volt. A katona
zenekar a főtéren éjfélig zenélt.

— Bírósági áthelyezések. Az igazság
ügyminiszter Demostene A. Paulopol és Vasile 
Nicolau konstancai bírákat a dévai törvény
székhez helyezte át, ahol a napokban már el 
is foglalták hivatalukat.

— Halálozások. Székely János helybeli 
polgártársunkat súlyos csapás érte: felesége 
szül. Zanda Róza f. hó 28-án 67 éves korá
ban meghalt. Az elhunytban dr. Székely Fe
renc helybeli köztiszteletben és közszeretet
ben álló ügyvéd, a helybeli magyarság önzet
len és puritán vezére, az édesanyját gyászolja. 
Halála városszerte mély részvétet keltett. Te
metése a ref. egyház szertartása szerint f. hó 
29-én ment végbe nagy részvét mellett.

Űzv. Miljanovicné, szül. Őreit Eleonóra, volt 
osztrák-magyar hadseregbeli százados özvegye 
f. hó 27-én 87 éves korában meghalt. Az el
hunytban Kartmann Mihály szásziskolai tanitó 
neje nevelő anyját gyászolja. Temetése f. hó 
29-én nagy részvét mellett ment végbe.

— A szászok jelöltje győzött a kolozs
vári lutheránus lelkészválasztáson. Múlt 
vasárnap tartotta meg a kolozsvári lutherá- 

' nus egyház lelkészválasztását. A lelkészválasz- 
, tást páratlanul elkeseredett agitáció előzte meg. 
Nagy választási harc volt a szász és magyar 
hivők között. A magyar választók nagy része 
emiatt nem is gyakorolhatta választói jogát. 

' Két jelölt volt: Alberti besztercei lelkész a 
szászok és Nikodémus hosszufalusi lelkész a

— Hunyadvármegye uj közigazgatási 
beosztása. A minisztertanács legutóbbi ülé
sén a megyék uj közigazgatási beosztását 
tárgyalva, vármegyénket illetőleg a követke
zőképen döntött: Hunyadvármegye jelenlegi 
területe teljes egészében megmarad, sőt még 
hozzácsatolják Saracsau községet, mely eddig 
Alsófehérmegyéhez tartozott. Az eddigi tiz 
járásból hármat (a dévait, marosillyeit és hát- 
szegit) kettéosztva tizenhármat csinálnak és 
pedig az újakat a következő székhellyel: Piski, 
Dobra és Sarmisegethuza (Váraljg). Megemlít
jük még, hogy a dévai főszolgabiróság székelye 
is, mint ilyen, Marossolymosra lesz áthelyezve, 
mivel az uj közigazgatási törvény intézkedése 
szerint a főszolgabiróság nem lehet egy és 
ugyanazon helyen az alispáni, illetve a főis
pán! hivatallal. Sajnos, ez sok munkanap
jába fog kerülni a dévai járás lakosságának, 
hiszen ezentúl, ha Déván egyébb hivatali dol
gait elvégezte még Marossolymosra is ki kell 
menni.

— Hetvenötszázalékos utazási kedvez
mény Kolozsvárra a szeptember 6—9-ig 
rendezendő méhészeti kiállításra. Az Er- 
délyrészi Méhész egyesület által Kolozsvárt 
szeptember 6—9-ig rendezendő méhészeti ki
állítást látogatók részére a C. F. R. vezér
igazgatósága hetvenötszázalékos kedvezményt 
engedélyezett. A kedvezményes jegy váltására 
jogositó igazolványokat az Erdélyrészi Méhész 
Egyesület titkári hivatalából (Kolozsvár, Atilla
utca 10) kell kérni 15 leu kiállítási és portó- 
dij beküldése mellett. Az egylet az ötvenszá
zalékos szállítási kedvezmény engedélyezését 
is kérte és amennyiben azt is megkapja az 
érdekelteket idejében értesíteni fogja.

— Halálozás. Sartoris Kálmánné szül. 
Schuster Adél f. hó 17-én váratlanul elhunyt 
Vajdahunyadon. Temetése f. hó 19-én ment 
végbe az egész város osztatlan részvéte mellett.

— Prágai mintavásár. Szeptember 6—13. 
között tartják meg az idei prágai mintavá
sárt, amely már a tizenegyedik Prágában meg
tartott nemzetközi vásár. A prágai mintavá
sárnak egy olyan erős belső ipar képezi a 
hátvédjét, amely egymagában is eléggé iga
zolja ezen mintavásárok jelentőségét fogyasz
tópiacunk számára. A vásárnak 17 ipari cso
portja van, ezenkivül külön erdőgazdasági és 
vadászati kiállítás, sport és reklámcikkek vá
sára, bútor és zongora, — építőanyagok — 
és rádióvásár egésziti ki. A vásár nemzetközi 
jellegét a francia, olasz, jugoszláv, görög, 
német, osztrák, török, litván és abbesziniai 
külön pavillonok biztosítják. Legérdekesebb 
látnivalói a bútor, sportfelszerelési cikkek és 
rádió-vásár lesz, amely már nagyságukkal és 
a bemutatott tárgyak mennyiségével is lekötik 
a látogatókat. A vásár látogatói útlevél, vi
zűm- és utazási kedvezményeket kapnak.

— Házasság. Berger Gyula aradi papir- 
kereskedő a napokban tartotta esküvőjét Jonász 
Ella urleánnyal Szászvároson.

— Húsz év óta nem volt Bulgáriában 
olyan bö gabonatermés, mint az idén. 
Bulgáriának az eddigi hivatalos becslések 
szerint olyan bő gabonatermése van, amely
hez fogható 20 év óta nem volt. Búzatermése 
13 millió, rozstermése 2.34, kétszeres (buza- 
rozs vegyes) termése 1.56 millió métermázsa 
a minimális becslések szerint, vagyis összes 
kenyértermése 16.9 millió métermázsára tehető.

— Állami tisztviselők szabadjegye. A 
közlekedésügyi minisztérium rendeletett adott 
ki, amely szerint ezentúl csak azok az állami 
hivatalnokok utazhatnak elsőosztályu szabad
jeggyel, a kiknek az alap fizetése 1921. ok
tóberben az 1000 leüt meghaladta.
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— Kvalifikáció nélküli funkcionár. A 
régi világban ilyet el sem tudtunk volna kép
zelni. Ma azonban hozzászoktunk ehez is, 
hogy nem kvalifikáció szükséges valamely 
állás elnyeréséhez, hanem más, mondjuk kor
tessikerek. Olvastuk, hogy Nágyváradon fel
függesztettek állásából egy városi tanácsost
— érdekes, hogy az a minisztérium függesz
tette fel, amely minden kérelem nélkül kine
vezte, — mert nem volt csak négy elemije. 
Állását politikai téren elért érdemeiért kapta, 
de most, kitudja miért, befellegzett s mennie 
kellett. A kormány ilyen lépésének örvendünk. 
De, hogy ezen lépése közmegelégedést vált
son ki minden egyes állampolgárból, minden 
téren igy kellene eljárni. Mert furcsa, hogy 
valaki négy elemivel, vagy ismétlő, esetleg 
tánciskolái végzettséggel olyan vezető állást 
töltsön be, amelybe eddig nagy gyakorlattal 
rendelkező, jogvégzett emberek is nehezen 
jutottak.

— Harmincéves találkozó. A zilahi ref. 
kollégiumban 1895-ben érettségizettek közül 
azok, akik Magyarországon vannak, úgy ha
tározták, hogy a 30 éves találkozót Budapes
ten tartják meg, mert az érdekeltek többsége 
ott kin van. Eszerint a találkozó Budapesten, 
a Lónyay-utcai ref. főgimnáziumban lesz f. 
évi szeptember hó 6-án d. e. 10 órakor. Fel
kérem az érdekelteket, hogy tudassák elha
tározásukat velem, vagy dr. Szilágyi József pos- 
tatanácsossai. (Budapast VII. Ilka-utca 36.)
— Tasnád, 1925. augusztus 10. Dr. Somogyi 
Endre, ügyvéd.

— A Vásár-utca Szászváros City-je.
London belvárosa, az előkelő hely, amely
nek 129000 lakója van s amely a nagyke- 
reskedő és pénzvilág központja, bizonyára pi
rulna, ha meglátná liliputi társát, a szászvá
rosi City-t, a Vásár-utcát. Ez az utca nálunk 
a forgalom központja. Itt vannak az összes 
kereskedések, hotelek, stb. Egyáltalában a 
Korvin-féle ház sarkától a Magyar kaszinóig 

• a városnak az a része, ahol a helyi és ide
genforgalom lebonyolódik. S mit látunk ? Pisz
kos, ganajos utcát, melynek árkaiban bűzlik 
az udvarokból kifolyó moslék s egyéb szeny- 
nyes lé. A járdák árkairól hiányzik a fedél, 
a kövezeten állati hulladék, szalma, gaz hir
deti, hogy itt élet van. A városi lokosság 
nevében kérjük a városi tanácsot, hogy ezt 
az utcarészt, valamint a városház környékét 
hetenként ne csak egyszer sepertesse, hanem 
minden nap (kora hajnalban) hiszen az a sok
féle adót (útadó, járdaadó, kövezetvám stb. 
stb.) a polgárság azért is fizeti, hogy a vá
ros utcái, közterei tisztán tartassanak. Nem 
kell állandóan abban bizakodni, hogy a jó 
Isten sürü záporaival elintézi azt, amit a vá
rosi tanács e téren elmulaszt.

— Ítélet a dévai dollártolvajok ügyé
ben. Megírtuk annak idején, hogy a dévai 
postán két fiatal tisztviselő lopkodta az Ame
rikából érkező leveleket. Az ügyészség le is 
tartóztatta őket s az eljárást megindította el
lenük. Ügyükben a tárgyalás f. hó 19-én volt, 
amikor is az egyik vádlott ügyét, a Bengliu-ét 
nem tárgyalták le, mivel védője, Caprescu 
tirgujiui ügyvéd kamarai dekán elmebeli álla
potának megvizsgálását kérte. A biróság he
lyet adott a kérésnek, mivel Bengliu a ren
dőrségen és a vizsgálóbirőságnál tett azonos 
beismerést most megmásitotta. A másik tet
test Arnautu Haralambiet, akit dr. Tatár ne
vében Igna Sándor ügyvédjelölt védett, 43 
dollár elsikkasztásában mondották ki bűnös
nek és 6 hónapi börtönbüntetésre Ítélték. A 
vizsgálati fogság által 4 és fél hónapot kitöl
töttnek vettek. Az Ítéletben az ügyész és a 
vádlott megnyugodott s igy jogerős.

ERZSÉBET MOZI 
a ,,TR ANSSYLVANI A“-ban. 
Ma vasárnap, aug. hó 30-án 
délután 4™ és este 8!2 órakor 

Szenzációs esték!

MESaLISNCE
Feltűnést keltő társadalmi dráma 

7 óriási felvonásban.
PAUL LANGENSCHEIDT 

GRÁFC0HN 
cimii hires regénye nyomán.

A főszerepekben: Bernd Aldor és 
Grette Hollmann. Ezenkívül:

A Kitűnő Hisírő műsor.

— A szölőpásztorok hol vannak ? Meg 
esett, hogy a napokban Rőrich János hely
beli cipész tanoncát a szőlőhegyen levő gyü
mölcsöséből gyümölcsöt szedni küldte. Ámde 

ott egy félig civil, félig katona öltönyös egyén 
már nagyban szedte a gyümölcsöt kosarába 
és hátizsákjába. Az inas tiltakozott ez ellen, 
mire az ismeretlen földreteperte a fiút s jól 
megverte. A segélykiáltásra senki sem felelt. 
Az idegen jól megrakodtan távozott a szőlő
hegyről, a fiú pedig kékre verve vánszorgott 
haza. A mező, illetve szőlőpásztorok, akiknek 
fizetését a tulajdonosoktól szedett szőlőpász- 

BELG0-B0MA1TA”55
Biztosító és Viszontbiztosító Részvénytársaság 

Alaptőke 12.000.000 leu.
Garantált fedezeti alapok 600.000.000 frank 

Főügynökség: Orâștie-Szâszvâros, Piața Reg. Maria (Főtér).
Köt mindenféle élet-, tűz-, jég-, betöréses-lopás-, baleset-, 

üveg-, szállítmány-, autóbaleset stb. stb. biztosításokat. A biztositó 
intézet olyan biztosítási ágakkal is foglalkozik, amelyek a nagy- és 
kisbirtokosokat is érdeklik, u. m.: versenylovak, telivér tenyészállatok 
s általában mindenféle háziállatok elhullása elleni biztositásokkal.

A Belgo-Romana a Mon. Of. 69. számában megjelent minisz
teri rendelet értelmében egy mindenkire nézve előnyös és hasznos 
kölcsönös biztosítást vezetett be, mely szerint bárki tekintet nélkül 
a korára, orvosi vizsgálat nélkül biztosíthatja magát vagy hozzá
tartozóit 100.000 leura. A biztosított egyszersmindenkorra fizet 
572’— leüt, melynek ellenében kap egy 100.000 leuról szóló köt
vényt, melynek alapján elhalálozásakor a kötvénytulajdonos 100.000 
leüt kap. Külön dij nincs, csupán ha a csoportból valaki elhalá- 
lozik, az értesítés vétele utáni 30 napon belül 100 leüt kell befizetni.

Minden további felvilágosítással készséggel szolgál a Belgo- 
Romaná biztositó intézet főügynöksége Orá^tie, Főtér.
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torlási dijakból fizeti a város, ilyenkor hol 
vannak? Gyümölcs- és szölőérés idején — 
azt hisszük — a szőlőhegyen a helyük. A 
városi tanács figyelmébe ajánljuk e sorokat.

— Mintavásár Chisinauban. A közönség 
tudomására kozzuk, hogy a Chisinau (Baszara- 
bia) augusztus 15. szeptember 30. között meg
tartandó országos árumintavásár látógatói 75 
százalékos kedvezményben részesülnek a C. 
F. R. összes vonalain. Minden külön igazol
vány nélkül a vasúti jegypénztáraknál egy 
féljegyet váltunk Chisinauig, azt a vásárban 
lebélyegzik, igy minden dij nélkül visszafelé 
is érvényes. Felhívjuk mindenkinek a figyel
mét erre az országos kiállításra, ahol a ba- 
szarabiai termékeken kivül az ország összes 
ipartelepei és vállalatai bemutatják produktu
maikat. Dévai Kereskedelmi és Iparkamara.

— Túltermelés van borban. Az „Ellen
zék“ Írja: Az idei általánosan mutatkozó jó 
szőlőtermések kevés örömet okoznak a szőlő
birtokosoknak. Az eladási nehézségek, ame
lyek a bor árát állandóan erősen a békepari
tás alatt tartják, az idén még fokozódni fog
nak. Magyarországon már hanyat-homlok es
nek az árak. A tavaszi árakhoz képest 70 
százalékos áresés van és az uj bort 3000 
koronáért kínálják. Ez különösen abból a 
szempontból érdekel bennünket, hogy a len
gyel piacon, amely épen most nyilt meg a 
román borkivitel számára, nehezen tudjuk fel
venni a versenyt a magyar borral, amely a 
magyar—lengyel kereskedelmi szerződés foly
tán a „legtöbb kedvezmény“ alapján kerül 
elvámolásra.

— Circa 8000 szászvárosi lakos és az 
idejáró idegenek nevében kérdjük, hogy 
az 1920. óta e lapban is állandóan kérdés 
tárgyát képező járdák járhatóságát mikor lesz 
hajlandó a városi tanács, az által, hogy a 
vízlevezető árkocskákról hiányzó fedeleket pó
tolja, rendbehozni?! Mikor?

— A sérült bankjegyek kicserélése. Az 
ország valamennyi pénzügyi adminisztrációja 
utasítást nyert, hogy a bemutatott és sérült 
állapotban levő öt- húsz- és százleuos bank
jegyeket újakkal cseréljék ki. A Banca Nați
onala elhatározta, hogy az igy visszakerülő 
és használhatatlan bankjegyeket megsemisiti 
és helyettük ugyanazon összeg erejéig újakat 
bocsát forgalomba.



4 Szászváros és Vidéke 1925. augusztus 30.
I

— Akik nem voltak benne a mezőgaz-' A Binder Vilmos-féle tégla 
dasági kamarai választók névjegyzéké
ben, azok elestek attól, hogy az augusz
tus hó folyamán megejtett kamara» választá
sokon résztvehessenek. A kamarákról szóló 
törvény 7. paragrafusa azonban lehetővé teszi, 
hogy a választók névjegyzékébe a kimaradott 
gazdák minden év január havának 1 — 15. 
napjain felvétessenek. Már most felhívjuk e 
körülményre az érdekeltek figyelmét, nehogy 
a törvény ismeretének hiányában ismét ki
maradjanak a listából.

— Nagyon fontos! Jogászoknak, keres
kedőknek, az összes közkereseti, betéti, bizto
sítási és részvénytársaságoknak, társasági és 
más cégeknek nap nap után nélkülözhetetlen 
dr. Hentiu György ügyvéd most megjelent 
nagy müve, a Román és magyar kereskedelmi 
jog. A román és magyar nyelvű könyv ára 
150 leu. Megrendelhető a „Nagybánya“ heti
lap kiadóhivatalától, Baiamare, jud. Satmar. 
— Viszont elárusítóknak magas jutalék.

— Fizetési könyvecske az állami tiszt
viselőknek. Az állami tisztviselők eddig úgy-1 
nevezett fizetési utalványok alapján kapták 
meg esedékes fizetésüket. Minthogy ez a mód
szer rendkívül körülményes volt, január else
jétől kezdve minden állami tisztviselő fizetési 
könyvecskét kap s fizetését az illetkées pénz
tárnál ennek alapján veszi fel.

— Inspekciót e héten (augusztus 31. reg
gel 6 órától szeptember 7. reggel 6 óráig) a 
Vlad-féle gógyszertár tart. Éjjeli csengő mű
ködik 1

I

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

Kiváló tisztelettel:
A kiadóhivatal.

Eladó komplett ebédlő berendezés, 
jégszekrény, Meteor-kályha és egyéb 
háztartási felszerelések. Megtekint
hetők Weisz Dezsőnél, Szászváros, 
Viz-utca 3. sz. alatt. 32 í-
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<ár«51 Xötjy v#
Réiwum-TÁnsasán »HészwÉny-Társasáfl
elvállalja bármi
nemű nyomtatvá
nyok, részvények, 
művek, folyóira
tok, stb. legmo
dernebb stilszerü 
előállitását, ennek

V bővelkedik a lég- 1------------------- leg
nagyobb válasz
tékban irodai, is
kolaikellékekben, 
folyóiratok, vala
mint az irodalom 
legjobb műveiben 
stb. a legjutányo- 
sabb árak mellett
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gyár újból üzembe helyeztetett s ott 
elsőrendű tégla ezer darabonként 
1650'— leuért kapható. 3i 1-3

Uj menetrend junius 1-étől.
Szászvárosra érkező vonatok: 
felől: 263. sz. személy éjjel 1*01 óra 

n
i*
n

. 201. „gyors „ 2*00
„ 259. „ személy d. e. 9*57 
„ 261. „ személy d. u. 17*20

Tövis
>
n

»
Alkenyérről Déváig iskola- illetve 

munkásvonat reggel 6'05 
felől: 264. sz. személy éjjel 3*20
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expressek itt nem állnak meg!

Arad
„ 419

„ személy d. e. 11'29 
„ személy d. u. 18*22

202. „ gyors 
260.
262.

M

M 
» 
n
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AzOrient 
utazó közönség tájékoztatására közöljük, 
hogy a helybeli „Mercur“ autóforgalmi 
vállalat sötétzöld autóbusza minden vonat
hoz a „Central“ előtti állomáshelyről az 
egyes vonatok érkezése előtt 25 perccel 

indul. — Vidékre is bérelhető.
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Egy elsőrendű „Stingl“ zongora 
eladó Közép-utca 7-a. sz. alatt.

Eladó virágok, dísznövények, búto
rok, edények, egy takaréktüzhely, 1 
kettős létra stb. dr. Dózsa Józsefné- 
nál Szászvároson, Strada Aurél Vlad 
No. 37.____________________29 2-3

Ábrahám Manónál
Főtér 13 sz. alatt kitűnő minőségű 
lisztet, úgy vizimalmit, mint gőz
malmit, valamint tengerit, tengeri
lisztet, korpát, a legelőnyösebben 

vásárolhat. 3 8-

CvaIIacv üveg_ és p°rcel,ón ke_ s /¿VIlvjJ reskedése Szászváros, « 
Alapittatott 1812-ben.

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, u. m.: 
Táblaüvegek, dísztárgyak, világítási cik- 8 
kék, villanykörték, üvegezések, képkere- 5 
tezések stb. Jutányos árak 1 225 15—

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 13 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
Kézmű, textiláru és készruha-raktár nagyban és kicsinyben.

Nagyérdemű vevőimet van szerencsém értesí
teni, hogy tekintettel az előre haladott idényre, 
a következő árakban készítek elsőrendű férfi

ruhákat hozott szövetekből:

I. 0. munkával mindent kézivarrással 800 L-ért
II. „ „ 590 „
III. „ „ 440 „

Hozzávalókat igen olcsón számitok.

»

127 35-Kiváló tisztelettel:

Löwy Sántior Versenyárnháza petrozsíny.
■
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Nyomatott a Szászvárosi Könyvnyomda Részvénytársaság gyorsítóján 1925.


