
XV. évfolyam. Orá^tie (Szászváros), 1927. május 1. 11. szám.

Előfizetési árak:
Egész évre — — 240 L I Negyed évre — 60 L
Fél évre — — 120 „ | Egyes szám ára — 6 „ 

Nyilttér szavanként 6 L.

Laptulajdonos és felelős szerkesztő if j. Szántó Károly 
Társszerkesztő: Dr. Bocz Soma

Kiadóhivatal: „Szászvárosi Könyvnyomda Rt.“

Megjelenik minden vasárnap.
Mindennemű pénzküldemények a „Szászvárosi Könyv

nyomda Rt.“ címére küldendők.
Hirdetések árszabály szerint. — Kéziratok nem adatnak vissza

+ ifj. Szántó Károly.
Lapunk tulajdonosa és felelős szerkesztője néhány 

heti súlyos betegség után örökre lehunyta szemeit.
Aranyos kedély, bohém szív, gyermekes könnyelmű

ség, az anyagiak iránt való teljes érzéktelenség, jóság és 
szivesség lakott becsületes szivében.

Tizenöt esztendeig szerkesztette e lapot fáradhatatlan 
buzgalommal és mint „szerkesztő bácsi“ oda nőtt mind
nyájunk szivéhez, a város és környéke apraja-nagyjához 
nemzetiségi különbség nélkül. Szomorú agglegényi sor
sában a szükség gyakran ütött tanyát az ö országúti 

szerkesztői lakásán, de a gondok feketén suhanó szár
nyait elűzte a bohém kedély és az édes könnyelműség 
angyala. Nem alkotott nagy dolgokat, nem emelt magának 
kövekből maradandó oszlopot, de frissen hantolt sirja 
fölött, — mely e benső meghatottságból fakadó sorok 
megjelenésekor már ott domborul a szászvárosi temető 
kemény göröngyeiből a jeltelen sirhalmok között, mely 
egy emberélet határainak, távlatait tünteti fel, — ott lebeg 
a mi szivbeli szeretetünk és szomorúságunk képzeletbeli 
fátyola is kihűlt szive felett!

Mennyi házbért Kell fizetni 
május elsején?

Irta: dr. Bartha Ignác, ügyvéd.

(Az „Erdélyi Közgazdaság“ c. lapból vettük az 
alábbi cikket).

Az uj lakbérleti törvénynek ugyanaz a váza, 
mint az 1924. évi törvénynek, Alapgondolata, 
gondolatmenete egy és ugyanaz. Sőt egyes 
rendelkezéseket teljesen szóról-szóra átvett 
az uj törvény az 1924. évi törvényből. Az 
uj lakbérleti törvénynek vannak ujitásai, ame
lyeket minden bérlőnek jóelőre tudnia kell, 
mert a törvény nem, ismerésével senkisem 
mentheti magát.

A törvény a köztisztviselők és köznyugdi- 
jasok valamint az állam, a megyék és köz
ségek, továbbá ezek intézményeinek a már 
egyszer meghosszabbitás alá eső szerződéseit 
két évre még meghosszabbította.

A kivétel alá nem eső bérlők szerződései, 
amennyiben az 1924. évi március 27-iki tör
vény hatálya alá estek, 6 illetve 12 havi meg
hosszabbításban részesülnek, aszerint, amint 
jövedelmük 400.000 leun alul, vagy felül 
van. Egyebekben az általános magánjog al
kalmazandó. A meghosszabbítási kedvezmény 
elnyerésének feltételei (5. szakasz) ugyan
azok, mint az 1924. évi törvényben.

A bérösszeg megállapításánál figyelembe 
veendő az 1924. évi május 6-án fizetett bér. 
Ha a bér ekkor 3000 leuig terjedt, az 1924. 
évi bérnek 16-szorosa veendő, ha 5000 leuig 
terjedt 15-szörösen szorzandó, 5000 leun fe
lül pedig 12-szeresen. Nyugdíjasok minden 
körülmények között 12-szeres bért fizetnek. 
A leu koronának tekintendő.

Az uj törvény 12. szakasza szerint ameny- 
nyiben az 1924. évi bért megállapítani nem 

lehet, úgy összehasonlítás alapján állapítandó 
meg az uj bérösszeg. Ezt az intézkedést egé
szíti ki még a 47. szakasz 3. bekezdése, 
amely kifejezetten a bérmegállapitó bizottság 
hatáskörébe utalja adatok hiányában a bér 
megállapítását.

A bérrel kapcsolatosan a következők em
lítendők meg:

A rendes bérösszeget a folyó évi május 
hó 6-ig pontosan ki kell fizetni és pedig a 
szerződésben feltüntetett időtartamra.

Azok a bérlők, akiknek szóbeli szerződé
sük sincsen, vagy pedig a fizetési idő nem 
nyert megállapítást, megelőzően a 47. sza
kasz 3. bekezdése alapján egy félévre előre 
kell, hogy kifizessék a bérösszeget és pedig 
minden évben április 23-án és októbor 26-án.

Kétféle bértöbblet van. Az egyik az a bér
többlet, amely a megállapiható 1914. évi bér
összeg alapján a 13. szakasz szerint megfe
lelően hatványozandó és amely többletet az 
1927. évi május 23-ig feltétlenül ki leli fi
zetni a háztulajdonos kezeihez.

Amennyiben az 1924. évi bér ismeretlen, 
úgy bevárandó a bérmegállapitó bizottság 
határozata.

A másik pedig az a bértöbblet, amelyet 
a tulajdonos az uj törvény 15., 16. és 19. 
pont szakaszai alapján kérhet.

A háztulajdonos bértöbbletet követelhet la
kójától abban az esetben, ha a törvény sze
rint fizetendő bérösszeg nem fedezi a bár
milyen cimen kivetett adók összegét, vala
mint az ingatlan azon bekebelezett terheinek 
kamatait, amelyek az 1926. évi szeptember 
hó elsején már fennállottak.

A bértöbblet mindannyiszor kérhető, vala
hányszor a bérlők vagy családtagjai külön 
foglalkozást is űznek. Ha pedig valamelyik 
bérlő kivonta magát a globális adó kivetése 

alól, úgy a bért és a jövedelmet a bérmeg
állapitó bizottság fogja megállapítani. Ezen 
utóbbi bértöbblet csak a bérmegállapitó bi
zottság határozata után fizetendő.

A bértöbbletet a bérmegállapitó bizottság 
csakis a háztulajdonos kérésére állapítja meg. 
Ezt a kérést hatvan nap alatt, azaz 1927. 
évi junius hó 14-ig bezárólag kell benyúj
tani az illetékes kir. tábla vagy törvényszék 
kebelében működő bérmegállapitó bizott
sághoz.

Mivel azonban a terminust megelőző két 
utolsó nap ünnep, óvatosságból jobb ha a 
kérést már junius 11-ig benyújtják.

Abban az esetben, hogy ha bérlő a ház
tulajdonos által feltüntelt 1914. évi bért vi
tássá teszi, ő, a bérlő köteles ennek meg
állapítása iránt folyamodni a bizottsághoz a 
törvény 47. szakasza értemében.

Az 1914. évi bérnek megállapítását a tu- 
iajdnos nem kérheti, ez csak a bérlő joga.

A tárgyaláson azonban bizonyítékokat és 
kérelmeket a tulajdonos is előterjeszthet. A 
megállapítást azonban a bérlő inditja be.

A bérmegállapitó bizottságok bármely elő
terjesztett bizonyitékot kötelesek számbavenni. 
A tanubizonyitást azonban nem engedik meg.

A bérmegállapítás iránti kérés bélyegmen
tes. Hozzácsatolandó azonban a kéréshez a 
41. szakasz 2. bekezdése szerint a bértöbb
let után számított és befizetett 5 százalékos 
taksának a nyugtája (recepisá). A taksa a 
pénzügyigazgatóságnál fizetendő be. Ha a 
taksa nincs kifizetve, a kérést nem intéz
hetik el.

Az összehasonlítás alapján megállapítandó 
bértöbbletekkel kapcsolatosan a felek hely
színi szemlét is kérhetnek, de a felek költ
ségfizetésre nem kötelezhetők.

Alapittatott 
1812-ben.
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A Valisig is a Kfyzekt 
„drága“ ősszeiitHözáse.

Ne félj kedves olvasóm, nem fogok itt böl
cseleti theorémákat feszegetni. Ez a kis cikk 
nem holmi metafizikai szőrszálhasogatás akar 
lenni. A valódi valóságról és az igazán kép
zeletbeli dolgok szomoritóan drága összeüt
közéséről foglak egypár mennyiségtani tétel
lel itt téged elgondolkoztatni. A gondolatkör 
sem ismeretlen már előtted, mert mostaná
ban úgy is ezzel a gondolatkörrel kezded a 
reggelt és végzed az estét. Az adókivetésről 
ha elbeszélgetünk egy kicsit, ugy-e a leg
otthonosabb gondolatkörben fogunk forgo
lódni? Ide minden filozófálás nélkül beska
tulyázható kis elmélkedésre buzdító cikkem 
címének minden egyes szava és fogalmi köre. 
Nálad is kiegyenlithetlen harcban vannak a 
tényleges valóságok és a bizottsági képzele
tek, jobban mondva numerusok egymással, 
amint mormolgatod magadban jövedelmeid 
valóságait és a képzeletre épitett numerusok 
„drága“ összeütközéseit. De a te esélyed még 
sem olyan klasszikus eset, hogy pl. a te spe
ciális adó-sóhajaidat bizzuk a nyomdafestékre. 
Ide a legspeciálisabb eset való csak. Hát ez 
a Kún-kollégium esete I Az egyik már a napi
sajtó révén valósággal általános megdöbbe
néssé specializálódott. De, amint tudjuk, a 
Kún-kollégiumra nem úgy egyesével szoktak 
zúdulni a speciális esetek, hanem jönnek arra 
szépen egymás után, csőstül a suhintások, 
mint a suhai száraz-malomra a példaszó sze
rinti villámcsapások. Na de beszéljenek már 
a számok is; a Kún-kollégiumnak a követ
kező házbérjövedelmei vannak:

1. UJ kollégiumi épület valóságos jö
vedelme = 0; képzeletbeli jövedelme 285.000 
leu, tehát megrovatott 45.600 leu adóval.

2. Könyvnyomdái bérház valóságos 
jövedelme — 15.960 leu; képzeletbeli 50.000 
leu, ennélfogva ez összeg után 8000 ieuval 
adóztatott meg, ami a tényleges jövedelem
nek több mint 50% a.

3. Konviktusi épület hajt 39.600 leu 
valóságos jövedelmet, de fizet a kollégium 
érte 70.000 leu képzeletbeli numerus után 
11.200 leu adót.

4. Főtéri lakház requirálási kényszer
árak mellett hoz a valóságban 15.240 leüt, 
de a képzelet ezt 40.000 leura dagasztotta 
és 6400 Ieuval rótta meg.

5. Liceumi internátus elrequirált álla
potban tényleg fizet 74 szoba után 21.000 
leüt. Itt a fantázia nem működött, a valóság 
elszenvedtetett és az adó is ez egyetlen, de 
mégis „furcsa“ tételnél rendesen, csak 21.000 
leu után rovatott ki 3340 leu összegben. — 
(74 szoba utáni Ezt add össze k. olvasóm 1)

6. Spitra-féle bérház valósága 15.600 
leu, képzelete 25.000 leu, adója 4000 leu.

7. Firtos tanár lakhelye után kap a kol
légium valóságosan nullát, de a fantázia sze
rint 5000 leu után állapíttatott meg az adó.

8. Bencze tanár valósággal 24.000 leu 
évi házbért fizet a villáért a kollégiumnak, 
de a képzelet ezt is felnagyolta 30.000 leura 
s adója 5600 leu.

9. Kórháznál valóság: 18.000 leu, kép
zelet : 25.000 leu. Adó: 4000 leu.

10. Papp Dániel lakásánál is eredmény
nyel játszadozott a finánc pindárosi költői 
képzelet.

Summa-summárum: (A 10-ik tételen kivül) 
a Kún-kollégium a valóságban élvez 149.400 
leu házbért, amelyet az adókivető bizottság, 
illetve a fiscus delegáltjának képzelete 551.000 
leunak nézett. A valóság és képzelet össze

ütközésének „drága“ eredménye az, hogy a 
Kún-kollégium olyan 401.600 leu differen
ciáért is megrovatott adóval, amiből egy árva 
báni sem fog befolyni pénztárába 1

Numeri loqunlur!
Én csak elgondolkoztattalak kedves olva

sóm, — amint cikkem elején megígértem — 
a valóságról és a képzeletről!

—ly—ez.

A városi tanács megválasztott 
uj tagjai ellen beadott felleb
bezések sorsa eldőlt.

Amint tudva van, az uj közigazgatási re
form szerint megválasztott uj városi tanács 
egyes tagjai ellen fellebbezést adtak be. A 
minisztériumtól most leérkezett a döntés, mely 
szerint: Baicu Constantin hivatalból való tag
ságát megszüntette azzal az indokkal, hogy 
Vulpe Teodor tanácstag neki rokona s igy 
az elsőség Vulpe választott tagot illeti meg. 
Baicu helyébe Creju Nicolae gör. kel. el. 
isk. igazgatót nevezte ki. Az egységesitési 
törvény a hivatalos tagságot úgy állapítja 
meg, hogy az elsőbbség a gazdasági kama
rák vezetőit illeti, ennek alapján a miniszter 
Carpinisan Simiou iparkamarai képviselő ta
nácsosi tagságát megsemmisitette s helyébe 
Herlea Sándor polgármestert, gazdasági ka
marai képviselőt helyezte.

Ha ezek az uj intézkedésék nem felleb
beztelek meg, az uj tanács összeülhet, hogy 
végleg megválassza az uj polgármestert.

Már minden városban az uj törvény sze
rinti tanács adminisztrál, csak éppen Szász
városban nem. Reméljük, hogy itt is rend lesz.

San-Toy.

OHnljunH a naszódi tnzVészcn.
Mindent mEgkeii adni tűzoltóságunknak.

A napilapot olvasó ember megdöbbenve 
olvashatta, hogy Naszódon egy pékmühely 
kéményébe régen beépített gerenda tüzet fog
ván, rövid félóra alatt 6—7 házat lángbabo- 
ritott. A dühöngő szél aztán elvégezte a dol
gát. 130 ház égett porrá. Képzelhetni a lakos
ság rémületét. A kár csak épületekben több 
egy milliárd leunál.

Megállapítást nyert, hogy a naszódi tűz
oltóság a legelhanyagoltabb állapotban volt. 
Mire a tűzoltóság „primitiv szerelvényeivel“ 
kivonult, már 7—8 ház lángban állott úgy, 
hogy mentési és oltási munkálata eredmény
telen volt.

Tűzoltóságunknak tehát a tűzoltókat gyor
san összehivó vészjelző szirénára, a tűzoltó
őrtoronyra és a szerelékeket gyorsan a tűz 
színhelyére vivő motorra múlhatatlanul szük
sége van. Jönnek a melegebb, forróbb napok 
s bizony nem lehet tudni, mikor ront reánk 
a „vörös-kakas“ a naszódihoz hasonló szél
viharral s akkor ezek nélkül derék tűzoltó
ságunk bizony csak óriási késéssel kerülhet 
a tűzhöz, ami pedig nagyon fontos kérdés. 
50 derék, elszánt, önzetlen, áldozatkész, egész
ségét, testi épségét veszélyeztető, szabad ide
jét feláldozó ambiciózus tűzoltónk van. Adjuk 
meg tehát nekik mindazt, amit a modern tűz
rendészet illetve tűzoltás megkiván. A lelkes 
katona mit sem ér a háborúban megfelelő 
felszerelés nélkül.

A várok lakosságának érdekében hangoz
tatjuk, hogy a tűzoltóságnak megígért kíván
ságai mielőbb teljesítessenek, nehogy a sze
gény naszódiak sorsára jussunk.

San-Toy.

Előfizetési fölhWás!
1927. április hó l-ével uj előfizetést 

nyitunk lapunkra s kérjük a n. é. kö
zönséget, hogy nehéz és küzdelmes 
munkánkban előfizetéseikkel legyenek 
segítségünkre. A háború előtti időkben 
egy vidéki heti lap ára évi 8 korona 
volt, egyes számé pedig 16 fillér (8 
krajcár), mig a napilap számonként 
6—8 fillér (3—4 krajcár) volt. Vagyis 
akkor a hetilap darabja kétszer olyan 
drága volt, mint a napilapé. Tehát va
lutánk szerint mi még a békebeli árnál 
is olcsóbban adjuk lapunkat.

Előfizetési áraink április 1-jével a 
következők:

Egész évre — — 240 leu
Fél évre — — 120 „
Negyed évre — 60 „
Egyes szám ára— 6 „

Városunk s a megye közönségét kér
jük, hogy mentül többen fizessenek elő 
lapunkra, mert csak igy tudjuk fedezni 
a mindenütt magasra nőtt nyomdai 
előállítási költséget s szolgálni a köz- 
s ezzel mindnyájunk érdekeit.

Tisztelettel:

a „Szászváros és flidékE“ szErkESZtöségE 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ és kiadóhivatala. _ _ _  

Befejező ref. vallásos-estély.
Igazi ünneppé emelkedett a Ref. Nők Szer

vezetének április 24-iki befejező vallásos-es
télye. Ünneppé emelte ezt Székely János, 
egykori vallástanárunk és kisegítő lelkészünk 
közreműködése, nemcsak a ref. hivek, de 
az érdeklődő más felekezetű testvéreink szá
mára is. Amily nehéz szívvel bocsátottuk 
szinte két évvel ezelőtt el kedves feleségé
vel együtt, épen olyan nagy vágyakozással 
várta közönségünk az alkalmat, hogy viszont 
láthassuk, bár rövid időre vendégül fogad
hassuk őket. Aztán az épitő lelki gyönyört, 
hogy újra szóljon hozzánk.

Jött és nyújtott többet, mint előre Ígért. 
Már a délelőtti istentiszteleten a tőle meg
szokott egyszerűség, közvetlenség és ezekben 
rejlő lebilincselő erővel hirdette istenigéjét. 
Szólott az irgalmasság legszentebb keresz
tényi erényéről, mely a szeretetnek legdrá
gább hajtása és épen azért, mikor kifelé jó
tékony meleget áraszt, a szivekre balzsamot 
hint: befelé a gyakorló szivet emeli a földiek 
feletti legmagasabb boldogságra.

Majd este 6 órakor, a koll. imatermet be
töltő, különböző felekezetű gyülekezet előtt 
fejtette ki az egyház fenséges hivatását, mely 
épen abban emelkedett igaz magaslatára fel, 
mert sok feladata a múltból a társadalom 
egyéb alakulataira hárult át. Aztán közelebb
ről helybeli ref. egyházunk számbeli leapa
dására, anyagi elerőtlenedésére mutatván, nagy 
bizalomkeltéssel állította élőnkbe : miként teszi 
szorosabbá és jutattja teljesebb erőkifejtésre 
az egyes gyülekezeteket épen kicsinységük
nek tudata. Visszaadni nem csak átérezni le
hetett a telkekre gyakorolt hatást.

De nem hagyhatjuk méltatás nélkül, hogy 
a figyelmes rendezőség gondoskodott ezen 
előadás igazi drága kövének megfelelő fog
lalatba helyezéséről. Áhitatos előfohász és a 

gyülekezet buzgó zsolozsmái közt Neurohr 
Olgának lélekemelő, szép magánéneke Weltzer 

I Mimi művészi orgona és Vig Imre hasonló 
hegedű kisérete mellett; az egyházi énekkar 
megszokott szép összhangzatos éneke, aztán 
Gönczy Irénnek „Emmaus felé“, Gönczy Pál
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nak „Az uj város“ című költemények mély 
beleéléssel, drámai erővel előadása, a kis 
Gödry Jenőnek a gyermeki szív epedésével 
imádságos szavalata adták meg az estély 
foglalóját, mely bizonyára maradondó benyo
mást gyakorolt a lelkekre.

A történeti hűség kedvéért kell megemlíte
nünk, hogy Bodor János lelkész fejezte ki a 
közönség köszönetét a vendég-előadónak, 
aztán a rendezőségnek és egyszersmint az 
összes estélyek rendezőségeinek és minden 
közreműködőinek és hívta fel a közönséget, 
hogy ezidőszerint a váliásos-estélyek befe
jeződvén, annál nagyobb buzgalommal ke
ressük a gyülekezeti összejöveteleket az is
tentiszteletek látogatásában.

Kedves vendégeinkre tekintettel a hónap 
végi szokásos tea-délután 25-én tartotta meg 
a Nők Szervezete, ezúttal férfiaknak is részt- 
vételével. Ez alkalomból ismét felekezeti kü- 
lömbség nélkül gyűltek össze tisztelőik, ba
rátaik és a dalkar szép énekeinél fűszerezve 
töltött el pár órát a társaság, aztán búcsú
zott azon reményben, hogy ha a sors elsza
kította is tőlük, ismételni fogják „hazaláto
gatásukat“ nálunk, ahol mindig az „otthon* 
melegségével várja a mai ismerős nemzedék.

NAPI HÍREK.
— Majláth püspök jubileuma. Ritka 

szép ünnepet ül május elsején az erdélyi 
róm. kath. egyházmegye. Ezen a napon tölti 
be aranyszivü püspöke gróf Majláth Gusztáv 
Károly püspökké szentelésének 30 éves év
fordulóját. Ezen ünnepet az egész egyház
megye nagy fénnyel üli meg, de főképen 
szép lesz az ünnepség a püspöki székhelyen, 
Gyulafehérváron, hol a pápa romániai követe 
és számos egyházi és világi tisztelője sze
mélyesen fog gratulálni a nagy főpapnak. 
Városunkban is megüli az ünnepséget a róm. 
kath. egyház. Vasárnap délelőtt 10 órakor 
ünnepélyes Te Deum, szentbeszéd, és hála
adó szentmise lesz melyre az egyház vezető
sége az összes helyi hatóságokat, egyházakat, 
iskolákat és egyesületeket meghivott. Szent
mise után az iskolában kis ünnepség lesz, 
melyre az érdeklődőket szivesen látja a róm. 
kath. egyház.

— Szinház. Múltkori Számunkban rész
letesebben foglalkoztunk dr. Ferenczy szín
társulatával, ma is csak azt szögezhetjük le, 
hogy egy minden tekintetben elsőrangú tár
sulat szerencsélteti városunkat s kívánjuk, 
hogy uj állomáshelyük anyagiakban kárpó
tolja őket, mit a mi lelkes, de kis közönsé- 
nem tudott nekiek nyújtani.

— A néppárt hunyadmegyei tagozata 
f. hó 27-én tartotta meg népes nagygyűlését. 
A gyűlés foglalkozott az egész megyét ka- 
tasztrófálisan sújtó adóterhekkel s egy me
morandumot nyújtott át a pénzügyminiszter
hez intézve a prefektusnak, melyben a ter
hek enyhítését kéri. Felállították az egyes kör
leteket s ezeknek élére a néppártnak régi, 
kipróbált híveit állították. Szászvároson dr. 
Popu Viktor ügyvéd lett a körlet elnöke. 
Ugyancsak foglalkozott a gyűlés az elhanya
golt megyei közmunkálatokkal s egyben me
morandummal fordult a közmunkaügyi mi
nisztériumhoz, melyben felkéri, hogy az utak, 
hidak jókarbantartására előirányzott csekély 
1300.000 leu helyett a minimálisan szüksé
ges 15.000.000 leüt bocsássa a megye ren
delkezésére. A nagygyűlés elfogadta még azt 
az üdvös indítványt, hogy az egyes körletek 
vezetősége meghallgassa és közvetitse a vá
lasztópublikum körében elhangzó panaszokat 
s a jogos sérelmek orvoslásáról gondoskodjon.

Felkérjük 
olvasóközönségünket,—dacára fe
lelős szerkesztőnk szomorú tragé
diájának, — szíveskedjék az elő
fizetési nyugtákat továbbra is ki
váltani, miután lapunk további 
megjelenését biztosítani akarjuk.

A kiadóhivatal.

— Halálozások. Lapzártakor értesülünk, 
hogy Gravenhorst Gyula szigyártó-mester pol
gártársunk súlyos műtét következtében Nagy
szebenben meghalt. — Dr. Pop János, nyu
galmazott főtörzsorvos e hó 29-én hirtelen 
elhunyt.

— Meghalt Dr. Maniu Aurél várme
gyei főjegyző. A halál ismét egy munkabíró 
kötelességtudó, szorgalmas és értékes lelket 
ragadott el körünkből. Dr. Maniu Aurél vár
megyei főjegyző 39 éves korában április 21-én 
reggel Déván elhunyt. Szervezetét már hó
napokkal ezelőtt halálos kór támadta meg, 
amely néhány hónap alatt teljesen felőrölte 
a még fiatal és erős szervezetet. Az elhunyt
ban a vármegye tisztikara egy lelkes, szor
galmas, kötelességtudó szakembert veszitett 
el, aki konciliális magatartásával a lakosság 
minden rétegének tiszteletét és szeretetét is 
megnyerte. Halálának híre egész vármegyénk
ben mély és őszinte részvétet keltett. Teme
tése óriási részvét mellett szombaton ment 
végbe.

— Halálozás. Vettük az álábbi gyászje
lentést: A fájdalomtól megtört szivvel tudat
juk, hogy a szeretőszivü édesanya, nagyanya, 
testvér, anyós és jó rokon özv. martonfalvi 
Martonossy Albertné szül. Biró Genovéva 
önfeláldozó, munkás életének 67-ik, özvegy
ségének 3-ik évében Berekszón 1927. évi 
április hó 24-ik napján d. u. 1 órakór, Isten 
akaratában csendesen megnyugodva, lelkét 
az Urnák visszaadta. Drága halottunk földi 
porait f. hó 26 án d. u. 2 órakor fogjuk, a 
gyászos háznál tartandó ima után átszállítani 
a harói ref. sirkertbe, ahol a református szer
tartás szerint örök nyugalomra helyezzük. 
Pihenése legyen csendes, emléke mindörökké 
áldott I Berekszó, 1927. évi április hó 25-én. 
István, György, Ádám gyermekei. Irén, Gizi, 
Erzsi, Pista, Gyuri, Laci, Évike, Ádám, Éva 
unokái. Martonossy Istvánné szül. Schlosser 
Rózsika, Dr. Martonossy Györgyné szül. An- 
dresz Malvin, Martonossy Ádámné szül. Buday 
Erzsébet menyei. Özv. Gálffy Ferencné szül. 
Biró Ágnes, id. Kőrössy Pálné szül. Biró 
Teréz, Biró Pál, Biró Ádám, Biró Bálint 
testvérei.

— A közalkalmazottak féláru-jegy 
váltására jogosító uj arcképes igazolvá
nyainak kibocsájtása. Közöltük, hogy a 
közalkalmazottak vasúti kedvezményes iga
zolványainak érvénye folyó évi április 30-ig 
meghosszabbittatott. Most kapjuk az érte
sítést, hogy ezen régi igazolványok 1927. 
május elsején túl nem lesznek meghosszab
bítva, sőt azok teljesen értéküket vesztik, for
galomból kivonatnak és egy uj igazolvánnyal 
fognak helyettesitettni. Ezen uj igazolványok 
árait a tulajdonosok fogják fizetni, még pe
dig I. osztályú igazolvány árába 30 leüt, II. 
osztályúba 25 leüt, III. osztályúéba 20 leüt, 
kiskorú gyermekek igazolványai fejében pe
dig 10 leüt, mely összegeket az illetékes 
állomásfőnökség pénztárába kell befizetni s 
az onnan nyert nyugta, valamint az igény
jogosult más és a „Monitorul Oficial“ 1921. 
évi 162-ik számában közölt szabályrendelet 
szerinti okmányok és a szükséges fénykép 
az illetékes minisztériumhoz terjesztendők fel.

— A dévai evangélikus egyház uj 
gondnoka. A dévai evangélikus egyház buzgó 
gondnokát, Csallner Károly főmérnököt, mint 
köztudomású, a közelmúltban Máramarosszi- 
getre helyezték át. Helyébe Fritsch Emil dé
vai mészáros és hentest választották meg 
gondnoknak ideiglenes minőségben. A dévai 
evangélikus egyház hivei április 18-án búcsúz
tak a volt főgondnoktól kellemes társasva
csora keretén belül

— Városunk népszámlálási bizottsága. 
Herlea Sándor polgármester elnöklete alatt 
dr. Popu Victor ügyvéd, dr. Goica Lajos 
főjegyző, dr. Muntean Eugén, Belei Victor 
tanácsosok és Tisu városi jegyző. Ezek az 
urak fogják revidiálni a beadott népszámlá
lási iveket.

— Május elsején életbelép az uj bé
lyegtörvény. Az uj bélyegtörvény május el
sején lép életbe. A törvény felemeli a bé- 

. lyegilletékeket igen nagy mértékben és az 
eddigi rendszerrel szemben a közönségnek 
csak egy könnyítést nyújt és ez az, hogy 
1000 leuig az illetékeket bélyegben kell le
róni és nem kell végigjárni az adóhivatalok
nál a régi kálváriát.

— Városi legeltetési dijak. A városi 
tanács határozata szerint ezntul a városi le
geltetési dijak 6 hónapon át a következők: 
1 tehén vagy ökör 56 leu és 20 liter gabona, 
borjú 25 leu és 16 liter gabona, disznó le
geltetés nincsen. Lovak legeltetési dija: 286 
leu, hágatási dija 150 leu.

— Méhészeti tanfolyamok. Az Erdély- 
részi Méhész Egyesület a folyó évben is meg
tartja az évenkint rendezni szokott méhé
szeti tanfolyamait. Az egyik tanfolyam Ko
lozsváron fog megtartatni kb. május hó má
sodik felében. A másik tanfolyam kb. Ma
rosvásárhelyen fog megtartatni, ha kellő számú 
hallgató jelentkezik. Mindkét tanfolyamra je
lentkezéseket elfogadja az Erdélyrészi Mé
hész Egyesület titkári hivatala. A marosvá
sárhelyi tanfolyamra a Földmives Szövetség
nél is lehet jelentkezni Marosvásárhelyen. A 
tanfolyomokon nők, férfiak, felnőttek és gyer
mekek egyaránt részivehetnek.

— Fürdőrend. A Birtler-féle kádfürdő 
minden pénteken, szombaton egész nap és 
vasárnap délelőtt van nyitva. 5—7

— Hűvös, száraz idő várható. A me
teorológiai intézet jelentése szerint a depresz- 
szió helyet enged a nyugatról és délről ter
jeszkedő nagy légnyomásnak. Centruma a 
Keleti-tengerről elvonult észak felé. A hát
oldalán uralkodó hideg északi légáramlás 
azonban eljutott Franciaországba és Közép- 
Európába is. Nálunk a lehűlés általános bo- 
rulást okozott, sokhelyütt esővel. — Időprog
nózis : Változékony, hűvös és szárazabbra 
forduló idő.

— Nagyjelentőségű iparüzem kezdi 
meg működését a jövő héten Szászvá
roson. Cordatic Vulkánizáló társaság cég 
alatt a piaci Bisztricsányi házban vulca- 
nizáló telep létesült, mely nagyrománia egyik 
legnagyobb és legmodernebbül berendezett 
ilyen vállalkozása. Teljesitő képességét napi 
30—40 köpenyre contemplálják, s a vál
lalat munkaerői garanciát nyújtanak arra, 
hogy a teljesitő munka, — amellett, hogy az 
árak jutányosak lesznek — minden tekintet
ben kifogástalan lesz. A mai nagy autófor
galom mellett a Cordaticra felelőségteljes, 
nagy munka vár, hogy a közlekedés bizton
ságát és olcsóságát előmozditsa, s már ennél
fogva is méltán igényt tarthat a közönség 
érdeklődésére és pártfogására. Áz igazgatás
ban Szőllősy János az előnyösen ismert szak
ember is részt vesz.



4 Szászváros és Vidéke

— A róm. kath. Népszövetség május 
hó 8-án tartja V-ik vallásos és kulíurestélyét 
a róm. kath. iskola nagytermében a követ
kező műsorral: 1. A régi pohár. Jelenet két 
képben. 2. Hegedűszóló, játsza Víg Imre ur, 
zongorán kiséri Sandtner Alice urleány. 3. Vá
rosunk 1937-ben. Felolvasás. 4. Német sza
valat, mondja Borza Lászlóné úrnő. 5. A 
gyógynövényekről beszél Faragó Endre fő
gondnok ur. 6. Zongoraszám, játsza Sandtner 
Alice urleány. 7. Pápai himnusz, közének. 
Kezdete pont fél 6 órakor. Minden érdeklő
dőt szives szeretettel vár a rendező-bizottság.

—- A jövőben fogházzal büntetik Ma
gyarországon a párbajozást. Az „Ellen
zék“ Írja : Budapestről jelentik : Pesthy Pál 
igazságűgyminiszter kijelentette, hogy az uj 
büntetőnovella a párbajt közönséges bűncse
lekménynek minősiti s egy évig terjedhető 
fogházzal bünteti azt, aki mást kigunyol, 
becsmérel, sérteget vagy fenyeget, mert más
sal nem párbajozik. A lovagias ügyet a meg
bízottaknak legalább három tagból álló társa
dalmi becsületbiróság közreműködésével pár
baj nélkül kell elintézni. Ha ezt elmulasztják 
fogház helyett börtönbüntetés is adható. A 
párbajozók semmiesetre sem számíthatnak 
államfogházra.

VIDÉKI
előfizetőinket tisztelettel kérjük, 
hogy április hó 1-ével esedékessé 
vált előfizetési dijaikat a „Szász
városi Könyvnyomda Rt." címére ' 
postafordultával beküldeni szí- , 
veskedjenek. Tisztelettel:

a KIADÓHIVATAL. |

„ERZSÉBET“-MOZI
A KONVIKTUSBAN.

Alapítva Wll-ben, —lg. uáll. Keuuipth Byöpgy,

Ma vasárnap, f. év május hó 1-én 
délután 4 és este 8 órakor:

Szenzáció! Szenzáció!

MAR1P0SA
a bűvös táncosnő szerepében

PÓLA NB0R1
Továbbá:

RÁDIÓ TtaM 
készülékek és mindenféle hozzá
tartozó felszerelések kaphatók a 
„Szászvárosi Könyvnyomda R.-t.M 
könyv- és papirkereskedésében.

Eladó ház. 3 szép szoba (2 utcai), 
veranda, konyha, éléskamra, pince, 
külön nyári konyha, fásszin és disznó
ól, mind cseréppel fedve, 2 elkerí
tett udvar, 1 kert gyümölcsfákkal, 
kút az udvaron kitűnő ivóvízzel, Str. 
Nicolae Iorga 12. sz. — Weltzer 
Frigyes, Orá§tie. is 3-3

$ Halló! Halló! |

i jtajy tavaszi Vásár! | 
♦ A brassói hírneves Scherg Wilhelm 2 
í posztó- és szövetgyárából nagymennyi- 2 
£ ségü és nagyválasztéku, tartós minőségű ÍJ 

| férfi- és női divatszövetek | 
¿’ érkeztek raktárra. — Vételköteiezettség 5 

nélkül megtekinthetők ! é
| Príma minőség! Olcsó, gyári árak! ?
t Tisztelettel: ¡j

8 Widwann és Cewitzljy 2 
£ divatkereskedök, Scherg Wilhelm posztógyár 
£ 13 gyári lerakata. 4—6

ír * ' 1¡¿y triesites.
00 Tisztelettel hozzuk üzlet- 

feleink és a n. é. közönség (¿0 
szives tudomására, hogy Q0
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temetkezési intézetiinKet
Viz-u. 6. sz. alól (az „Ar
deleana“ épületéből) Vár- 
szeg-utca 3. sz. alá (a zsidó 
templom mellé) helyeztük 
át. Dusán felszerelt raktá
runkat a közönség szives 
pártfogásába ajánljuk s va
gyunk kiváló tisztelettel:

Gönczy és Röker
Első szászvárosi hatóságilag enge
délyezett temetkezési intézet tulaj
donosai. 23 1-3
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Nagy

Mielőtt ruhaszükségletét 
beszerezné, tekintse meg 
véteikényszer nélkül :!:

StErn FBrúinánd
női- és férfi divatáruházát.

A lei állandó javulása miatt az 
összes raktáromon lévő áruimat

15 százalék
árkedvezménnyel adom.

Dusán felszerelt raktá
romon bel- és külföldi 
női- és férfiruha-szöve- 
tek, divatkülönlegességek 
férfi-ingek, zoknik, haris
nyák, nyakkendők, kala
pok, mindenféle selymek 

állandóan nagy választékban kaphatók.
21 1—6

mmrnnmmmmiít
CORDATlCi

Nagyrománia
1*1 ”

Nagyrománia
g legmodernebb és legnagyobb

I vuloanizáló
üzeme

Orăștie, Főtér 3 szám.

n-Á*,

*

Vállalja felelősség mel
lett autógummik vul- 
canizálását, galosch- 
nik és hócipők javítá
sát, bármily méretű kö
peny vulcanizálását stb.

>• *■ *■

>•
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Egy éj Berlinben
(Eine Nacht in Berlin.)

Liane Haid, Jakob Tiedtke szereplésével
Figyelem! Kezdődik 4 és 8 órakor.

I Ä yilág legjobb cipőkenőcse a

i Schmoll-pasía 
I ▼▼ ▼▼

V Kapható ▼ 
i minden bőr- és fűszerkereshedésben.

Gyárak: Wien, Budapest, 
Pozsony, Marburg, Belgrad. 
Nagyromániában: Brassó.

10 4—4

A legjobb, a legzamatosabb sör a
5? ■■soré„Tordai Sörgyár Bt

Nagyban és kicsinyben kapható a

Schulen frigyes szeszgyár Rt.-nál 0RĂȘTIE

*

í
I

A Schuleri Frigyes szeszgyár Rt. ajánlja 
elsőrangú likőr-különlegességeit, továbbá mindenféle pálinka-, rum- és borpárlatait, 
úgyszintén a hlváló zamatu küküllőmenti fajborait hordákban és palackokban.

A Tordai Sörgyár Részvény társaság söreinek 

a híres „LUX” sörnek 
is főnagyraktára. 5—is

Nyomatott a „Szászvárosi Könyvnyomda Részvénytársaság“ gyorssajtóján.


