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

Nyilttér szavanként 6 L.

Alapította: ifj. Szántó Károly.
A szerkesztésért ideiglenesen felelős: Dr. Bocz Soma
Kiadóhivatal: „Szászvárosi Könyvnyomda Rt.“

Megjelenik minden vasárnap.
Mindennemű pénzküldemények a „Szászvárosi Könyv

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

M AGY AB TESTVÉBEN!
Választás elé szólít titeket a polgári kötelesség és tiszta lélekkel kell felké

szülnötök a becsületes politikai hitvallásra. A mi utat eddig bejártunk a kisebb
ségi sorson, mindannak a tanulságát számbavettük, minden eshetőségnek a vár
ható kilátásait jól megfontoltuk s érző szívvel, de gondolkozó ésszel és erős akarattal 

az önálló kisebbségi zászló alatt kell 
sorakoznia minden magyarna k.

Ez az, ami megmenti a becsületet, ez az, ami elhárítja fejünk felől azokat a 
veszedelmeket, amelyeket a más pártokkal való csatlakozás hozott volna és hozhatna.

Nem szeretnők kétes értékű paktumokkal reátok zúdítani a ro
mán közvélemény egyik vagy másik részének az ellenszenvét, 
hogy minden egyes magyar ember, minden kisebbségi, gazda
sági és közművelődési érdek a könnyen felizgatható bosszuál- 
lásnak legyen kitéve. Nem, nem szolgáltathatunk ki senkit és 
semmi drága értéket prédául és pártharcok martalékául. De 

kezet fogtunk kisebbségi sorstestvéreinkkel, a németekkel, 
mert hisszük, hogy így az együttes erőben jobban megbecsülnek, szavunknak 
nagyobb lesz a súlya, őszinteségünknek becsesebb a méltánylása. Azért léptünk 
a német kisebbséggel választási megegyezésre, hogy segítsünk egymáson ott, 
ahol tudunk s ennek a hivatalosan megpecsételt megegyezésnek a jele,

XSokszorozó jel ez, legyen jele 
annak, hogy megsokszorozza 

erőnket

Nem tévesztendő össze más 
jelekkel, köztük a tavalyi vá

lasztás hatágú csillagával

amit minden magyar választónak a szivébe kell vésnie. S ha az urnák elé járultok, 
dobbanjon meg minden magyar szív, 
szálljon magéiba minden magyar lélek.

Életetek jól megfontolt érdeke, gyermekeitek jövője követeli tőletek, hogy sza
vazzatok e jelre.

Minden szavazatnak nagy értéke van, még azokban a megyékben is, ame
lyekben szórványosabban élnek testvéreink, mert a szavazatokat országosan szá
mítjuk össze s a szavazatok összegei egymást kiegészítik. Minden magyar vá
lasztó higyje azt, hogy az ő szavazatától függ a kisebbségi jövő.

A királyi szó szabad polgári megnyilatkozásra hivott fel minket, a választá
sok tisztaságát fogadta a kormány. Nincsen mitől félni a törvényesség ez utján, 
csak a gyávaságtól, közönyösségtől, amit bátor öntudattal kell kiverni sorainkból 
és a pártbontóktól, mert magyar testvéreinek, a magyar ügynek árulója az, aki 
nem velünk tart.

Áldás legyen összetartásunkon, átok veri a széthúzást!
Az Országos Magyar Párt intézőbizottsága nevében
Cluj—Kolozsvár, 19z7 junius 17-én.

Bethlen György gróf
elnök.

Inczédy-Joksman Ödön
ügyvezető alel nők.
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Zsók Fábián
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X
E jellel megindul egy kicsiny csoport, 

évszázadok viharaiból megmaradt két 
nemzethajtás, hogy törhetetlen szívós
sággal küzdjön tovább fajának fenma- 
radásáért. A cél szent, az odavezető 
uttövises, melyen csak őfelségének tiszta 
választást rendelő szava s igazunk tu
data könnyíti meg az utat. Két hata
lomra törekvő párt látszólag békés 
megegyezése, valójában pedig élet-halál 
harc közepette — csak a magunk ereje, 
önfegyelmezettsége, egyetértő munkája 
véd meg, hogy szerte ne hulljunk, 
hogy megmaradjunk. Indulunk a ma
gunk utján, indulunk a megsokszoro
zás jelével egy olyan küzdelembe, 
melyben magunkra vagyunk utalva s 
melyben meg kell mutatnunk, hogy 
összetartásunk nem pusztába kiáltott 
szó, nem a magunk gyengéjét csak 
takaró frázis, hanem élő valóság, — 
erős, büszke törzs, melyre támaszko
dunk, mely jelenti, hogy vagyunk s 
mely hivatott bennünk fentartani a re
ményt, hogy megmaradunk.

Az Országos Magyar Párt, mikor 
majdnem egyhangú lelkesedéssel a ki
sebbségi lista mellett határozott — 
tette ezt nem csak azért, mert eddigi 
csatlakozása az egyes nagy román pár
tokhoz a teljes meddőséghez vezetett, 
hol ugyan sakkfigurák voltunk, de nem 
olyanok, kik számitottak, hanem csak 
ide-oda tologatott bábuk, kiket tetszés 
szerint ugrottak át. Most nem leszünk 
nehezéke egyik pártnak sem, nem hasz
nálhatja kisebbségi voltunkat kortes 
célokra fel — az ellenpárt sem, meg
maradtunk urnák — magunknak.

A pártlista számunkra most már 
nem maradhat csak jelöltek névsora 
— most már szinbolum — mellyel a 
jövő kapuján kopogtatunk egy szebb, 
őszintébb, nyugodtabb létért.

A választások reánk nézve ezúttal 
nem képezhetik egy politikai cirkusz
játék első felvonását, melynek mi csak 
a nézői vagyunk, hanem egy komoly 
küzdelmet, melyben nem pártokkal, de 
saját magunk eredeti bűnével, a nem
törődömséggel, a széthúzással, a fe
gyelmezetlenséggel küzdünk.

Jelöltjeink nem osztályérdekek kép
viselői, mert itt, hol annyi törvénytelen 
sérelem érte magyarságunkat és a ki
sebbségeket, itt csak egyetemes kisebb
ségi érdekeket képvisel minden egyes 
jelölt, mely nem egyes társadalmi osz
tályok sérelmét hivatott referálni, de 
fajunkat, nyelvünket, nemzeti létünket 
köteles megvédeni.
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Most, mikor megindulunk a magunk 
utján, nem magunkra, de a jövő nem
zedékre gondolunk. Nem a mi nyu
galmasabb nemzeti létünk, de a jövő 
nemzedéknek simább útját készítjük 
elé, mikor lehengereljük a bennünket 
majdnem megsemmisitéssel fenyegető 
önáilotlanságot, a másokba való ka
paszkodás szolgai bélyegét, a magunk 
erejébe vetett hitetlenség romboló tö
visét.

Két nemzet találkozott egy utón, 
mely hosszú rögös és ködbe vész. Két 
kéz találkozott, mely eddig egymás 
mellett dolgozott, de nem fogta meg 
egymást, semhogy vigasztaljon, sem
hogy bátoritson. Az atavisztikus átok 
most megszűnt, két bilincsbe vert kéz 
egymásba csapott, hogy együtt győzzön 
vagy hogy együtt bukjon.

Magyar Testvérek! Nehéz a harcunk, 
de ha a felkent király szava szent az 
ország hatalmasai előtt, ha a törvény 
és az igazság ereje erősebb, mint a 
pártérdek, akkor csak rajtunk múlik, 
hogy a messze ut végén, melyre szász 
testvéreinkkel most léptünk, eloszoljon 
a köd, s felragyogjon egy jobb jövő 
csillaga. Kevesen vagyunk, de hitünk 
és reményünk, hogy ha kevesek is, 
de egyek vagyunk. Maradjunk meg 
kévének, melyet bárhogy is paskol 
a vihar, szét nem oldódik, szét nem 
hűl. Legyünk egyek, magunk válasz
totta hitben, reményben, mert gyerme
keink nemzedéke jön hátunk megeit, 
mely számon fogja egyszer kérni, ha 
bűneink legrombolobbját, a széthúzást, 
az egyet nem értést le nem rázzuk 
magunkról. A sokszorozás jele — sok
szorozza tényleg meg erőnket, a ma
gunk erejébe vetett hitünket, a fegy
verbarátságba vetett bizodalmunkat, 
hogy elindulván a magunk utján — 
megsegitsen az Isten. —b—

LEVELEZÉS.
Pesti levél.

A 660-as Tms. jelzésű autó.
Ne hidd, hogy valami olajos és piszkos 

garagéban avagy a poros országúton indul 
meg e história, még nem is a tavaszi autó
versenyen történt. Ez is e nőtlen és családi 
boldogságot nélkülöző szegény legényembe
rek tanyáján, szikrázó villanyfényben a Spo- 
laritsban kezdődött. Látom, amint többen 
összecsapják a kezüket, milyen nagy lump 
lett ez az ember, pedig itthon egész rendes 
gyerek volt. Efeletti tiltakozásom és magya
rázatom hagyván a jobb időkre, kezdjük el.

A feketém mellett üldögélve, a pajzánkodó 
10°-os tavaszi szellőcske a nyitott kirakaton 
át a papírszalvétám fújta el. Nehezen hajol
tam érte (az agglegénység boldogtalansága 
nálam holmi kövéredésben jelentkezik). Végre 
elértem s visszakerülve eredeti test-helyze
temben a feketém helyett a pohár vizet ke- 
vergettem nagy buzgalommal, a mokkaka
nállal.

Harsány „szervusz“ kiáltás üdvözölt és én 
szórakozottan egy negyedóráig ráztam mel
lettem a fizetést végző Pista főpincér pénzért 

nyúló kezét, az ellenkező oldalon álló Sanyi 
barátom helyett. Nem volt csoda már nem 
nézhettem reájok. Szemben ült akkor édes 
atyjával egy kisleány. Mint a most Pesten 
lévő belga representativ kiállítás 5 milliárdos 
Rubens képeit övezik a drága Blondel rámák, 
úgy keretezte be finom arcocskáját aranyszőke 
haja. Nagy kék szemeit hosszú szempillák 
árnyékolták, de mintha ide nézett volna. Igen, 
egy kissé odébb is ült, hogy a megkezdett 
ártatlan játékot egy kopasz bácsi ártatlan 
buksija ne zavarja. Diszkréten ezernyi kér
déssel kutattuk egymás szemeiből mindazt, 
amire kiváncsiak voltunk. Fehér bőrén kék 
erek ütöttek át, piros volt ajka Cotty és Hou- 
bigant urak rougea nélkül is. Atyja, akinek 
egész lénye vidéki földbirtokost sejtetett, 
arisztokratikus nemtörődömséggel hagyta kis
leányát szórakozni.

Hívtam a mindentudó Pistát. Kik és merre 
van hazájuk ? Ritkán bejáró vendég, az uno
kájával. Sajnos fizettek, én valamivel későb
ben kerültem ki az utcára.

A hosszú autósorból kilendült egy nagy 
szürke kocsi a körútra s mondanom se kell 
benne ültek. Önkéntelenül kalapom meg-; 
emelve, köszönésemet barátságosan fogadták. 
Pillanat múlva tovább vibrált a gép s vib
ráló szemeim előtt ott cikkázott a nagybetűs 
rendszám 660. Tms. egyetlen adatként.

A kiváncsiság detektivvé teszi a legálmo
sabb fiiisztert is. Már reggel 9 órakor a köz
igazgatási rendőrségen voltam.

„Keresem a 660 as Tms. autót“. „Miért“, 
kérdezte a fogalmazó. „Tegnap könnyebb 
karambolom volt vele, a motorkerékpárom 
oldalkocsiját megrongálta“. (Látod, mily ha
mar lehet a képzelet szárnyain venni egy 
motorkerékpárt). „Miért nem tesz feljelentést, 
máma a soffőrök megérdemlik, hihetetlen 
könnyelműek“. „A soffőr rohant tovább, a 
tulajdonos megakart állni, a rendszámára 
mutatott, igy úri módon elintézem vele“. 
Kérem, rendben van. És alig telt el egy kis 
délelőtt, megtudtam a 660-as autó temesvári 
Steyer, 4 hengeres, 75 lovas, tulajdonosa X. 
Y. földbirtokos. Hej, nem dobogott úgy 75 
szilaj paripa, ahogy az én csacsi erejű szivein 
vert örömében.

Kis hiba, a garage cime nem volt meg. 
Gyerünk a bejelentőbe. X. ur 1925-ben a 
Ferenc József rakpart 16. szám alatt lakott, 
több adat nem volt. Mentem a Ferenc József 
rakpartra. A házmester megörvendve a nap
pali kapupénznek, elujságolta X. ur kis leá
nyával a Carlton hotelban szokott megszállni. 
Taxival hajtottam a Carltonig.

Kiváló szerencsémre a Carlton az egyedüli 
szálló Pesten, melynek a Hűvösvölgyben van 
a depandenceje. X. ur kint nyaralt a Hűvös
völgyben. Telefonon végre annyit megtudtam 
X. ur ma elutazik, de leánya fogad délután 
4 órakor.

A szálló hallja üres volt, oly nehezen ug
rott a villanyóra mutatója a négyes felé. Iz
gatottságomban az összes az nap megjelent 
újságokat elolvastam. Végre csinos szőke 
hölgy állt előttem. Hiába igyekeztem a teg
napi vonásokat visszaidézni, határozottan nem 

I ő volt. Sok vihart, kellemetlen helyzetet él
tem át, de ilyen zavarban saját esküvőmön 
se leszek. Ö is elfogult volt. Rövid beszélge
téssel, majd harsogó kacagás közben meg
állapítottuk, X. ur tényleges leánya ő, de 

hogy ki volt tegnap este X. ur unokája vagy 
leánya, azt sötét titok fedi.

Mikor lehervadva hazatértem, a temesvári 
Steyer zakatolását idehallottam rádió nélkül 
és gúnyosan hörgő Busch kürtje bizton en
gem nevetett.

Szerkesztő ur, ne vegyen Steyer kocsit, 
mert abba nem ül be öreg cimborája

Dózsa Dezső.

A szászvárost cionistáig is a 
magyarság.

Nagyon sok kellemetlenségnek kellett a mi 
leikeinkben felgyülemlenie, hogy e sorok Írá
sára rászántam magamat — engedve mások 
unszolásának, de a magam lelki kényszeré
nek is.

Nem árulok zsákban macskát, hanem meg
mondom őszintén és határozottan, hogy 
minket szászvárosi magyarokat nagyon bánt 
a szászvárosi zsidóságnak teljes ki- és félre- 
vonulása a magyar kisebbségi küzdelemből. 
Nincs egyetlen zsidó tagja a Szászvároson 
a magyar tagozatnak és a cionista rövid nő
mén klaturával jelzett, Zsidó Nemzeti Szövet
ség helybeli szervezete olyan tökéletes, hogy 
egyetlen olyan kivételre sem bukkanhatunk 
rá a zsidók között, aki magát magyarnak 
merné öntudatosan vallani. Pedig Hunyad- 
megyében minden más választó körzetben 
boldogan mutathat rá a magyarság olyan 
zsidó testvérekre, akik nemcsak befelé és 
házi használatra merik megváltani, hogy a 
magyar nemzetnek és magyar kultúrának ön
tudatos tagjai, hanem akik kifelé is bátran, 
őszintén megmerik mondani és vallani, hogy 
nemcsak a „boldog időkben“, de a jelenben 
is élő tagjai és minden vonatkozásban része
sei a magyar nemzeti életnek és a sohasem 
szégyelhető magyar kultúrának. Csak Szász
városon szégyen megváltani őszintén, ami 
igy sem tagadható le és hébraizálható el, azt 
t. i., hogy a magyar kultúrának ők is része
sei? Mert minden cáfolat mellett, az az igaz
ság, hogy: a szászvárosi cionisták és ma
gyarok odahaza magyarok minden izükben, 
beszédjüktől el egész a templomban öntu
datlanul elszálló sóhajtásaikig — magyarok I 
Sajnos, csak házi használatra 1 Kifelé ? Szé
gyen reá gondolni, hogy ezt szégyellik meg
váltani. Pedig nem szégyeljük zsidó testvé
reinket küzdő sorainkban első helyekre állí
tani és boldog büszkeséggel mutatunk reá, 
hogy a dévai magyar tagozatnak zsidó az 
elnöke: Dr. Leitner Mihály, aki a hunyad- 
rnegyei magyarságnak dicsekedő büszkesége 
volt és lesz mindenhol. Nem szégyeljük, sőt 
a legboldogabb örvendezéssel mutatunk rá 
arra is, hogy a kttdzsiri magyarság vezére s 
az ottani most alakult magyar tagozat elnöke 
Dr. Kiéin Oszkár orvos is magyar-zsidó. 
Csak Szászvároson nem lehet találni egy 
irmagnak való magyar-zsidót sem 1

Kedves kis templomuk ott húzódik meg 
a kálvinisták ősi temploma tövében közvet
len a Kun-kollégium tőszomszédságában. Ez 
a letagadhatlan szomszédság beszédes bi
zonyság a magyar nemzeti élet és magyar 
kultúra soha meg nem szűnő átölelő szere- 
tetérői. Próbálják meg, lehet-e mostan zsidó 
templomot és lelkipásztori parochiát építeni 
ákárhol is Romániában a preponderált fele

Alapittatott 
1812-ben.

▼▼▼ SZÖLLÖS^ 7- üveg-, porcellán-kereske- 
/ dése és üvegezési vállalata 
L >»-Orá^tie-Szászváros-fs<’<-
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Ajánlja dúsan felszerelt 
raktárát üveg-, porcellán-, 
képkeret-, tükör-, villany- 
lámpa- és díszműárukban!
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kezetek templomai és kuliurhelyei mellé ? 
Mind paktálhatnak és támogathatják akár
melyik román politikai pártot is, mégis csak 
az az igazság, hogy Romániában inkább 
kell Cuza, mint Mayar Ebner, vagy bárme
lyik zsidó. És, ha még a magyarság is csak 
tehertétel a küzdő román pártok választói 
küzdelmeiben és — amint vallják még a 
nemzeti-parasztpártiak is — csak ártalmára 
lenne egy magyar paktumos megegyezés nép
szerűségüknek a nagy tömeg előtt, — mit 
gondolnak a szászvárosi cionisták, hogy ve
lük jobban és eredményesebben parádézhat
nak a tömeg előtt, mint pld. a magyarokkal 
vagy általán a kisebbségekkel a nemzeti— 
parasztpártiak ?

Még akkor is, ha egyenesen kizárólag hé
berül beszélő és gondolkozó kisebbségi párt 
volnának, még akkor is csak az egyesült ki
sebbségiek mellett volna helyük. Épen ezért 
fáj nekünk, hogy a nem is igen orgánikus 
törvények szerint, de a valósággal mechani
kusan összealkotott cionista szervezetük mel
lett, elföldelik az igazságot, a szimpáthiát, a 
szavuk igenlő dobbanásával igazolt közös 
testvéri érzéseket és nem engednek még csak 
kivételesen sem ajtót nyitni az Isten tiszta 
és világos, napfényes éltető levegőjének.

Hát érdemes és erkölcsileg igazoltató-e a 
horgas ielkü, kampós fejű exkeresztyénekért 
— álarcos valóval — a hazugságok tohuvá- 
buhujában maradni ?

Gergely Ferenc.

ki orvosi tudomány szenzációja.
Az összes világlapok közlik Dr. Eisenmen

ger Rudolf bécsi orvos, volt szászvárosi la- 
kós és helyben sok évekig orvos, hullákon 
végzett tudományos kisérletezéseit.

Dr. Eisenmenger annak idején itt közsze
retetben állott sok-sok baráti és rokoni szál
lak fűzik még ma is városunkhoz s bizo
nyára sokan fognak örvendeni annak, mily 
hírnévre tett szert a nagyvilágban.

Íme kivonatosén leközöljük az „Újság“ 
ezirányu cikkét:

Bécs. Eisenberger dr., a leghíresebb orvo
sok egyike, nagy feltünéstkeliő közléseket 
tett azokról a kísérletekről, amelyeket öt-hat 
órás hullákon végzett és amelyek során az 
általa feltalált készülék segítségével sikerült 
a vért a hullák ereiben ismét körforgásba 
hozni.

Eisenmenger készülékét elektromosság hajtja 
és az főképpen a gyomorra fejt ki ritmikus 
nyomást. Ezek a mozgások a vért a szívbe 
sajtolják, ahonnan, mivel a szív befogadóké
pessége csekély, a tüdőn álpréselődik és a 
bal szivfelen keresztül újból bejut a test 
ereinek körforgásába.

A kísérletnél felhasznált hulláknál konyha
só infúziót adtak az egyik visszérbe, majd 
működésbe hozták a készüléket és csakhamar 
megindult a teljes vérkeringés. Ezt a legjob
ban az bizonyította, hogy a halvány arc kékre 
vált és a hullán alkalmazott sebek vérezni 
kezdtek.

Az eljárásnak mindenesetre óriási fontos
sága van. Remélni lehet, hogy segitségével 
sok olyan esetben, amelyekre a dolgok ed
digi állása folytán azt mondották, hogy itt 
már emberi erő nem segíthet, sikerülni fog 
a szerencsétlenül jártakat uj életre ébreszteni. 
Különösen gázömléseknél, vizbefultaknál, vagy 
elektromos áram által sújtottaknál lehet 
remény az eddigieknél nagyobb eredmény 
elérésére.

Közös sorsban hű magyarok 
Szorzójelre szavazzatok!

Szerkesztő ur!
a napokban, 

Azt olvastam a lapokban, 
A kicsikben és nagyokban, 
Hogy a bécsi Eisenmenger, 
E kiváló tudós ember, 
Ki régebben Szászvároson 
Orvosolt sok súlyos bajon, 
S megmentett számos életet, 
Kunstruált egy gépezetet, 
Amelynek használatával, 
Szembeszállhatsz a halállal. 
A kaszás, az hiába jön, 
Neki a kutya se köszön. 
Elélünk majd ezerévig, 
Szakállunk, hej 1 megnő térdig 
És azután, ha éppen kell, 
E praktikus készülékkel 
Addig tápláltatjuk magunk, 
Amig csak csak bele nem ununk. 
Ejhal mondok, ez kell nekünk, 
Hisz’ oly rövid az életünk. 
Bár sose jön „beseres nach“ 
De hál’ Isten itt van Steinach 
És itt van Gross, Faragóval, 
Kik a csodás „Persicol“-lal 
Mentenek számos életet, 
S aratnak hirt, dicsőséget, 
Karöltve Eisenmengerre), 
Kit üdvözlünk szeretettel 1 
Lám, ha köztünk maradt volna, 
Most nem lenne annyi dolga 
Brassainak, Rökkeréknek 
S kevesebbet temetnének.

Vékony Náci.

NAPI HÍREK.
— Uj kormány. Amitől a beavatottak kez

dettől féltek, valóra vált. Az Averescanus 
kormány távozásának sok oka küzül nem 
utolsó helyen szerepelt az, hogy a liberálisok 
a maguk számára elérkezettnek látják idejét, 
hogy ismét kormányra kerüljenek. A félreve
zetettek megint a nemzetiek, mert Bratiánu- 
nak feléjük ölelésre kitárt karja csak egy 
szép gesztus volt, mellyel Averescu kormá
nyának a parlamentárizmus történetében szo
katlan módon végbemenő buktatását — a 
világ szemében megmagyarázni óhajtotta. A 
liberálisuk jötte természetesen kizárja a tiszta 
választások lehetőségét s igy megint lesz egy 
parlamentünk, mely nem a nép akaratából 
született s nem a népért lesz.

— Kinevezés. A pénzügyminiszter Stoika 
Gyula pénzügyi főfelügyelőt az erdélyrészi 
szeszgyárak főellenőrévé nevezte ki.

— Junius 29-én d. u. 3 órakor tartja meg 
a ref. elemi iskola évzáró-ünnepélyét a Kún- 
kollegium rajztermében.

— A kudzsiri magyar párt megalaku
lása. Kudzsiri testvéreink felismerve az egye
sülésben rejlő erőt, az összetartás szüksé
gességét, f. hó 21-én a helybeli magyar ta
gozat ügybuzgó választmányi tagjánál Gergely 
Ferenc ref. lelkésznek a kezdeményezésére 
megalakították a kudzsiri magyar párt tago
zatát, melynek elnökévé egyhangúlag dr. Kiéin 
Oszkár orvost, titkárul Kiéin Oszkár harang
gyárost, pénztárosul Imets Sándor kereske
dőt választották meg. Öremmel és szeretettel 
üdvözöljük ezt az uj tagozatot s jó és ered
ményes munkálkodást kívánunk.

— Uj és érdekes biztosítási lehetősé
get vezetett be az „Európa“ biztositó tár
saság, mely lehetővé teszi, hogy aránylag ki
csiny áldozattal mindenki könnyen biztosít
hatja halál esetére hozzátartozóinak anyagi 
segítségét. A biztosítási korhatár 65 év és 

minden orvosi vizsgálatod feleslegessé tesz. 
Egy egyszeri 500 leues lefizetés már bizto
sítja a csoportba való felvevést és ha a biz
tosított a biztositó társaságnak elismeri azt 
a jogát, hogy a halál esetére örököseinek ki
fizetésre kerülő 100,000 leuból a társaság 
2,000 leüt levonhat, egyedüli kötelezettsége 
csak a csoportjából elhalok után fizetendő 
100 leu lesz. A társaság messzemenő ellen
őrzést biztosit a biztosított részére, ki a cso
portjába tartózók pontos listáját is kézhez 
kapja s igy könnyen ellenőrizheti az elhalá
lozások számát. A biztositó társaság meg
szervezése most van megyénk területén fo
lyamatba, de érdeklődőknek addig is min
dennemű felvilágosítást készséggel bocsát ren
delkezésére a vezérképviselet str. Filipescu 
9 sz. alatt.

— Gyógyszertári hírek. Az egészség
ügyi miniszter elrendelte, hogy ezentúl több 
gyógyszertárral rendelkező városban ebéd
ideje alatt csak egy gyógyszertár tarthat 
nyitva. Városunkban is ezentúl e rendelet 
értelmében délben csak a szolgálatos gyógy
szertár marad nyitva mig a nem szolgálatos 
déli 1—3 óráig zárva tart. Itt említjük meg, 
hogy a szolgálatos gyógyszertár este 9 órai 
zárás után köteles éjjeli taksát felszámitani, 
miért is ajánlatos a netaláni gyógyszerszük
ségletet zárás előtt beszerezni. Inspekciót e 
héten a Graffius-féle gyógyszertár tart. Éjjeli 
csengő működik.

— A ref. nöegylet elnöksége ezúton fi
gyelmezteti mindazokat, kiknek a „Diversum“- 
ban még eladásra beadott tárgyai vannak, 
vagy a Diversummal szemben követelése, 
hogy ezt elvitetni, illetve az elnökségnél be
jelenteni sziveskedjenek, mert julius 1 után 
a Diversummal kapcsolatos ügyekben semmi
nemű felelőséget a nőegylet nem vállal.

— Közgazdasági hírek. Gabonapiac: Búza. 
Kinálat valamint kereslet tartózkodó. A gaz
dák jelenlegi árakat alacsonyaknak tártják s 
így nagyobb üzletek nem jönnek létre, ex
port nincs. Piacra kerülő mennyiségek 820— 
830 leuval találnak elhelyezést. — Tengeri. 
Kereslet valamint kinálat megélénkült. Piacon 
az áru elhelyezést talál. Ára mm-ként 530— 
550, illetve 130 leu vékánként. — Nyersbő
rök : Úgy a bárány valamint gidóbőrben be- 
álott nagy keresleteit erős stagnáció váltotta 
föl, nagyobb készletek különösen báránybőr
ben nagyon nehezen helyezhetők el. Árak 
visszamenőben.

— A ref. dalárda julius 10-re hirdette 
kerti-mulatságát, a választások miatt julius 
3-án tartja meg.

— Ha őszül a haja, használja az Erős
féle Carborin-hajregulátort, mely rövid hasz
nálat után a haj eredeti színét visszaadja. 
Nem festékI Kapható: Erős A. gyógyszer
tárában, Déván. 39 3-

— Egyedül utazó nők figyelmébe 1 Fi
gyelmébe ajáljuk minden Kolozsvárra utazó 
nőnek, asszonynak vagy leánynak, különösen 
munkássorban levőknek, hogy a kolozsvári 
pályaudvaron május 11-ike óta női kirendelt
ség működik, mely a hozzáfordulókat tanács
csal, utbaigazitással készségesen és díjtalanul 
ellátja. Minden érkező vonatnál a peronon 
található a kirendeltség inspekciósa, aki piros
fehér karszalagjáról könnyen felismerhető. Ez 
a vasúti misszió román és magyar nők kö
zös alkotása, mely a müveit nyugat nagy vá
rosaiban mindenütt áldásos működést fejt ki 
és minden bizonnyal nálunk is sok vissza
élés megszüntetésére, sok üdvös közbelépésre 
nyílik majd alkalma. Az állomáson a felügye
letet magyar és román nők huszonégyórán- 
ként felváltva teljesitik, az inspekciós hölgyek 
éjjel is kimennek az érkező vonatok elé s a 
vonatérkezés közötti időben az állomási étte
rem mellett egy e célra kijelölt szobában ta
lálhatók.
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Különleges kedvezmények a hadirok- 
kantak-özvegyek és árvák részére.
Az 1927. évi május hó 1-én életbelépett 

I. 0. V. törvény különféle kedvezményeket 
tartalmaz a hadirokkantak-özvegyek és árvák 
részére. És pedig a törvény 39. cikke sze
rint: Hadlrokkantak és özvegyek mentesek 
minden személyi adókötelezettség és minden 
közmunka alól. Nyugdijaik nem esnek glo
bális adó alá. 40 cikk: Hadirokkantak és 
özvegyek a különböző hatóságoknál betöl
tendő állásoknál elsősorban előnyben része- 
sitendök. 41. cikk: A jövőben mindenféle 
monopol jog kizárólagosan hadirokkantaknak 
és özvegyeknek adható. 42. cikk: Hadirok
kantak-özvegyek és árváknak joga van az 
összes CFR. és NFR. vonalán való 75°/o-os 
kedvezményes utazásra. A rokkantak felesé
gei és gyermekei ugyanazon kedvezmények
ben részesülnek, mint az aktív tisztek csa
ládjai.

A rokkantak jogaik kereséséért történő uta
zásaikat teljesen ingyenesen végezhetik a me
gyei 1. 0. V. hivatal által kiállítandó „Foaia 
de drum" alapján.

44. cikk. Rokkantak-özvegyek és árvák 
jogosultak a kisajátítás igényelni. 49. cikk: 
Ezredek kantinjaí, a községi piacok bódéi, 
a különböző intézmények büfféi, a községi 
piacok és községi korcsmák csak hadirok
kantak özvegyeknek és árváknak adhatók 
bérbe, nyilvános mellőzésével, azzal a felté
tellel, hogy igénylő személyesen vezeti. 52. 
cikk. Az elhalálozott hadirokkantak özvegyei 
és gyermekei, mint hadiözvegyek illetve ha
diárvák minden ezeknek biztositott joghoz 
igényt tartanak. 53. cikk. Rokkant tiszteknek, 
vakoknak, mindkét lábukra, vagy egyik lá
bukra amputáltaknak, állandóan ágyban fekvő 
rokkant tiszteknek egy segitő katona jár a 
lakóhelyéhez legközelebb álló csapattesttő). 
54. cikk. A minden vagyonnélküli nagyon 
súlyos hadirokkantaknak eltartási költségei 
felveendők évről-évre a községek költség
vetéseibe.

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

a KIADÓHIVATAL.

Kitűnő minőségű búzaliszt, 
korpa, tengeri és tengeriliszt kap
ható a legolcsóbb napi áron F. 
ÁBRAHÁM & Co. cégnél Helyben.
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A „Transsylvania“ terraszán 
hetenként háromszor katonazene, 
esténként cigányzene! — Fagylalt, 
hűsítő italok! — Ugyanott egy jó
házból való fiú piccolónak felvétetik.

Kiadó helyiség. A „Szászvárosi
Takarékpénztár Rt.“ épületében a 
volt „Diversum“ helyisége és az ezzel 
összefüggő butorraktár kiadó. Érte
kezhetni ugyanott a hivatalos órák 
alatt. 44 í-

Eladó ház. A Főtér közvetlen köze
lében, a Str. Prințul Carol (Hegy-u.) 
2. szám alatti ház eladó. — Bővebb 
felvilágositást nyújt a „Szászvárosi 
Takarékpénztár Rt. 44 í-

AEROXON 
a legjobb légyfogó, 

nagyban és kicsinyben kapható a 
„Szászvárosi Könyvnyomda R.-t.“ 
könyv- és papirkereskedésében.
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Valii! „XatscbeK“-ftle 

„Eternit”-pala 
a jelenkor legjobb tető

fedő anyaga.
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Kapható:

Grossmann TestVéreK
cégnél, PETROȘENI.
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Szerkesztői üzenetek.
L>. D. Hálásan köszöniijk pesti leveled, melyet 

a közönség már alig vár. Kívánt cimre lapot küld
tünk. Várjuk nagyon mi a hegyiek az alföldi utad 
leírását.

Sch. fali. Mi ez? Megfeledkeztél rólunk.
Bak/ls. Kérdezett most szegre akasztotta a sze

relmet s csak politikával foglalkozik. 32 éves. Nő
sülni nem akar, öccse 30 éves 89 kiló. Kérdezett 
nótát ismeri. Írjon közvetlenül neki.

Kiváncsi. Hogy mennyi a szerkesztői tisztelet
díj ? Kérdezze meg a kiadóhivatalt.

Többeknek. Dózsa Dezső kéthetenként Ígért egy- 
egy levelet. Nagyon tetszett? Nekünk is. Talán őszire 
hazajön.

„EEZSÉBET“-MOZI
A KONVIKTUSBAN.

Alapítva 1911-bBn. lg. váll. Neuvirth György.
Ma vasárnap, f. év junius hó 26-án 
délután 430 és este 830 órakor: 

Örömök asszonya
Szenzációs társadalmi szalon -dráma 

NORMA SCHAERER 
főszereplésével. Továbbá;

„SYMFONIA“, P. Mascagni mfivészfilmje
és „A postán“, vígjáték.

Szenzáció! Szenzáció!

„C0RDAT1C“
Nagyrománia 

legmodernebb és legnagyobb 

vulcanizáló 
üzeme 

Orăștie, Főtér 3 szám.
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i M. 0. ZOBEL |
cégnél, Orăștie-Szâszvâros. &
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rádióvállalat
részletfizetésre

Díjmentes szereléssel for
galomba hoz 1—8 lámpa 
erősségű rádió készülé
keket. Hatósági engedély 
garantálva! Vétel előtt a 
készülék kiválóságáról 
meggyőződhetik

Vállalja felelősség mel
lett autógummik vul- 
canizálását, galosch- 
nik és hócipők javítá
sát, bármily méretű kö
peny vulcanizálását stb.
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A legjobb, a legzamatosabb sör a
J5 ■■sore„Tordai Sörgyár Bt

Nagyban és kicsinyben kapható a

Schuleri frigyes szeszgyár Rt.-tiál 0RÂȘTIE.
ZXZXZNZXZXZNZXZXZXZXZNZXZ.^ZNZXZMZXZXZXZXZNZXZXZXZXZNZXZ

A Schiileri Frigyes szeszgyár Rt. ajánlja 
Elsőrangú lilMülönlBgBsségBit, továbbá mindenféle pálinka-, rum- és borpárlatait, 
úgyszintén a kiváló zamatu kühüllőmEnti tájborait bordóbban és palackokban.

A Tordai Sörgyár Részvény társaság söreinek

a híres „LUX” sörnek
is főnagy raktára. 13-18

Nyomatott a .Szászvárosi Könyvnyomda Részvénytársaság** gyorssajtóján.
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