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Megjelenik minden vasárnap.
Mindennemű pénzküldemények a „Szászvárosi Könyv

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

jliába fürdlK a csflfs!
Megkezdődtek a nagy mosakodások, 

hogy egy világraszólóan szégyenletes 
vandalizmusnak mocskától, hófehérre 
szapulja magát az a rezsim, az a kor
mány, amelyiket minden józanul gon
dolkozó, becsületes ember egyedül okol 
a nagyváradi és kolozsvári rémnapok
ért. Nincs kétség abban, hogy ez a 
kormány felelős az egész gyalázatos 
diák-hősiességért, mert politikai ter
veihez

felakarta hasz
nálni azt, a politikai tényezővé felda
gasztott elemet, amelyiknek a liberális 
rendszer

politikai súlyt és jelentőséget 
engedélyezett, noha élethivatása és ren
deltetése egészen más feladatokat je
lölt ki számára. A iskolapoliti
kának rothadt gyümölcse volt az — a 
vallásüldözések középkori lelketlensé- 
gén is túl tevő — szentség gyalázat, tem
plomrablás és vandál rombolás, ami 
nemcsak Nagyváradon és Kolozsváron, 
hanem az egyetemi városok útvonalain, 
csaknem mindenik vasúti gócponton 
gyalázatosán végigzajlott.

Anghelescu iskolapolitikája le
tette fényes sikerrel a baccalanreatust 
a zsinagógákban, az utcákon és a Tar- 
but gimnáziumban. Bemutatta tudomá
nyos felkészültségét, érettségét: a rom
bolásokban Mert
Bánffyhunyadon, Csúcsán, Mezőteleg- 
den, Csikban, a hős fiuk raboltak is.

Az embernek meg áll az esze, hogy 
intelligensnek, műveltnek és keresztyén
nek mondott ifjakról olyanokat lehes
sen Írni egy kultuur államban, mint 
amilyeneket pl. a „Csiki Lapok“ Írnak a 
Dzsingiszkán hordáihoz is méltatlan 
brutálitásokról és rablásokról. Hogy 
a diákrombolásokat nálunk is olvas
hassák, a csiki változatban is, szórul- 
szóra adjuk az alábbiakat:

„Ezeknek a fiatal óriásoknak pusztító 
sáska hadjárata egyébként Csikmegyét is 
borzasztóan érintette. Hazatértükben a mi 
fenyvesekkel koszoruzott bérces hazánkat 
is megszentségtelenitették. Nálunk, ahol 
minden időkben tisztelettel megfértünk egy
más hite mellett, különösen a legnagyobb 
felháborodást eredményezi az a felelőtlen 
munka, amelyet a jasi-i diákok végeztek 
Gyimesbükk községben.

A Palánka felé hazatérő diákoknak vo
nata december 8-án, hosszasabban időzött 
a gyimesi állomáson. Az alatt az idő alatt 
a diákok testületileg látogatást tettek Gyi- 
mesbükkön, a fűrészek hazájában. Rövid 
terepszemle után feltörték Herskovits üzle

tét, amelyet kifosztottak és elvitték 27 ezer 
leu készpénzét. Klein, Schechter üzletébe 
és Bocskor mészárszékébe behatoltak s ott 
mindent szétromboltak. Azután a régi re
cept szerint ellátogattak a gyimesi zsidó
templomba, hogy hálát adjanak az Egek 
Urának a kongresszus eredményes munká
jáért. Ott is szétrombolták a templom tel
jes berendezését, megsemmisítették a frigy
ládát és az összes szentségeket. Miután a 
diákok vonata pontosan annyit késett, hogy 
ezen dicső hadműveletet befejezték, még 
sikerült nekik elérni vonatukat, amely el
szállította őket oda, ahonnan jöttek“. 

És most mosakszik a kormány.
Előbb megkezdték a prefektek, rend

őrkapitányok és karhatalmi parancsno
kok a szörnyűséges politikai monstrum 
végtagjai a mosakodást. Most a bű
nös rendszer, a liberális hatalom tisz
tálkodik. Azok, az egyptomi éjszakák
nál is feketébb urak akarják magukat 
fehérre pucolni, akik Gyulafehérvárt 
nem engedélyezték, csak Nagyváradot. 
Azok akarnak fehérebbek lenni az ég 
és föld között lebegő hópehelynél, akik 
bezárták a Kún-kollégiumot, Tarbut- 
gimnáziumot, akik a sovén diákokat 
nem átallották prápurák között- beve
zetni a szászvárosi reformátusok ima
termébe, hol megiökdösték a palástos 
ref. papot és akik földig rombolni 
hagytak az elnémított Tarbut gimná
ziumot Kolozsváron 1

Itt a rendszer a hibás 1 Anghelescu- 
nak keli pusztulnia legelőször is, mert 
a liberális sovén iskolapolitika felelős 
az egész vandalizmusért! És Anghe
lescu után mennie kell: Vintilának, Dú
cának s az egész liberális baccalaureá- 
tusi társaságnak. A talp alá való uti- 
lapit már elkészitette a külföldi köz
vélemény, amelyik valósággal dermedve 
áll meg az embertelen és kulturátlan 
cselekedetek sorozatos láncolata előtt!

Ne mosakodjanak! Ez az erőlködés 
nemcsak hiábavaló, hanem egyenesen 
nevetséges. Weizmann előtt, kit a pát
riárka fogadott s akit Dúca bankettel 
tisztelt meg: hiába immár minden 
vegytisztitás! Magyarul ezt a hiábava
lóságot ilyen nótaszóval illetik:

„Hiába fürdik a csóka,
Fehér galamb nem lesz soha I“

G. F.

Utasítás az adókivetésre vonatkozólag.
A pénzügyminiszter a küszöbön álló uj 

adókivetésekkel kapcsolatban utasítást kül
dött az eljáró pénzügyi közegekhez, amely 
rendelet a hivatalos lap november hó 23-iki 
számában megjelent. Ebben az utasításban 
azon részletek mellett, amelyek kizárólag az 

eljáró hivatalnokok munkájára vonatkoznak, 
olvasóinkat közelről érdeklő utasiások is van
nak, főleg azok, amelyek az ingatlanok jöve
delmének felértékelésére vonatkoznak. Erre 
nézve általános elvül mondja ki a rendelke
zés, hogy az uj adókivetés célja a régi igaz
ságtalanságok megszüntetése, az államnak 
járó adójövedelmek pontos és arányos meg
állapítása. A mezőgazdasági birtokok jöve
delmére vonatkozólag az utasítás hivatkozik 
első sorban arra, hogy az 1926. december 
31-ik adótörvény-novella, a mezőgazdásági 
adót háromszorosára emelte fel. Ennek az ál
talános jellegű rendelkezésnek az lett a kö
vetkezménye, hogy azok az igazságtalansá
gok, amelyek az első adókivetés alkalmából 
a földbirtokosok túlnyomó részét érintették, 
az adó megháromszorozása következtében szin
tén megháromszorozódtak és amennyiben az 
első Jcivetés után, az adó kisebb volta miatt, 
bizonyos mértékig könnyebben elviselhetők 
voltak, most a megháromszorozás után olyan 
aránytalanságok keletkeztek, amelyek a föld
adókat elviselhetetlenné tették. Ezért az uj 
törvény első sorban ezt a megháromszorositó 
adótörvényt helyezi hatályon kivül.

Az uj adókivetésnek célja tehát, hogy akár 
az állam, akár az adózók szempontjából fenn
álló igazságtalanságokat megszüntesse és a 
mezőgazdasági adót törvényes alapra helyezze. 
Ennek a célnak elérésére a bizottságokat az 
az elv kell, kogy vezesse, hogy általánosság
ban a becslések nem haladhatják túl azt az 
értéket, amely a múlt évben a megháromszo
rozás következtében az adóivekben (matricula) 
be lett vezetve. Vannak vidékek, ahol ez az 
érték nem érte el a reális maximumot, ennek 
dacára a megháromszorozott érték nem ha
ladható túl, viszont vannak vidékek amilye
nek pl. az erdélyi havasvidékek, ahól az adó
zók a föld termőképességét alapul véve, túl
zottan meg voltak terhelve, ilyen esetekben 
az edőkivető bizottságok kötelessége az adó 
leszállítása. Általánosságban az ország négy 
kerületre osztandó be és pedig:

I. kerület. Ide sorozandók azok a várme
gyék, amelyeknek talaja a legjobb és igy ott 
a legnagyobb jövedelem érhető el, alkalmaz
ván az adóivekben bevezetett megháromszo
rozott értéket. Általánoságban ebbe a kerü
letbe osztandók be a nagyobb folyók völ
gyeiben fekvő földbirtokok, igy a Duna és 
az Olt alsó folyásánál, a Szeret, Prut, Nyesz- 
ter, Maros, Küköllő és Körös etc. első folyá
sai mellett.

II. kerület. Magában foglalja a lejtősvidé
ket a kevésbé termékeny völgyeket, a kisebb 
kiterjedésű hegyek között levő sikságokat, 
amelyeknek a jövedelme a múltban is ala
csonyabban állapittatot meg, mint az első ke
rületben levő birtokoké.

III. kerület. Magában foglalja a hegyvidé
ket és a szőlővidéket, ahol a becslés mérsé
kelten eszközlendő.
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IV. kereület. A havasok vidéke, ahol a bi
zottságoknak a megháromszorozás következ
tében beállott igazságtalanságokat kell he- 
lyesbiteni. Ezeken a vidékeken a legnagyobb 
körültekintéssel kell eljárni és a bérérték a 
jelenleg bevezetett értékeken alól állapítandó 
meg.

Fentiek szemelőtt tartása mellett kell a hek
táronkénti bérértéket megállapítani. A meg
állapításhoz szolgáló adatokat a törvény elő
írja. Ami az egyes kategóriák közötti diferen- 
ciát illeti, általában szemelőtt tartandó, hogy 
a szántóföld képezi a becslés alapját, a ré
teknek jövedelme mindig magasabb, mint a 
szántóföldeké, a legelők értéke igen külön
böző, mindig azonban a szántóföldekénél ala
csonyabban marad, a zöldséges kertek értéke 
magasabb, mint a szántóföldeke. A nagyobb 
kiterjedésű zöldséges kertek külön értékelés 
alá veendők, miután nagy vállalkozás jelle
gük van, mig a kisgazdák zöldséges kertei 
sokkal alacsonyabban értékelendők. A gyü
mölcsösök értéke magasabb a szántóföldeké
nél, tekintetbe veendő itt a hektáronkénti gyü
mölcsfák száma. A szőlőknék szem előtt kell 
tartani, hogy nem az egész jövedelem adóz
tatható, miután az ültetési költségek is amor- 
tizálandók. A többi kategóriákban a törvény 
rendelkezései az irányadók.

A házadó megállapításánál azok a falusi 
házak, amelyek három szobánál nem na
gyobbak és a tulajdonosok lakják, az adó
tól mentesek, az ezen felül terjedő házak il
letőleg lakások, adó alá esnek, az adókive
tésnél azonban tekintetbe kell venni, hogy 
ezek az épületek tényleg jövedelmet nem hoz
nak és csak a birtok kihasználásához Szük
ségesek. Ennélfogva bérértékük megfelelő ala
csonyan veendő, miután ezek a lakrészek 
nem is volnának bérbe adhatók, ha tényleg 
akarná is a tulajdonos.

A szászYárosi rom. kath. népszövetség 
kultufestólye.

Mi sem bizonyitja jobban társadalmunk 
java részének romlatlan voltát, mint azon 
tény, hogy ilyen és hasonló kulturestélyeken 
tömegesen vesz részt. Újból egy bizonyíték, 
hogy erkölcsös, ismeretterjesztő és vallásos 
előadások, melyeknek tényleg a kultúra ter
jesztése igazi céljuk, inkább vonzzák társadal
munk szine-javát, mint bármely francia, vagy 
más erkölcstelen operett és hasonló badar
ságok.

A múlt vasárnap a helybeli róm. kath nép
szövetség immár X-ik kulturestélye a legna
gyobb siker jegyében zajlott le. Hála és kö
szönet ezen estély rendezőjének: Sebestyén 
Árpádné urhölgynek, ki fáradtságot nem is
merő buzgalommal rendezte, minden csekély
ségre kiterjedő figyelemmel, ezen jól sikerült 
estélyt. Farkas Emilné urhölgy és Bús Berta 
k. a. önzetlen odaadással segitettek a ren
dezésben.

Az első szám: Gunod „Ave Maria“-ját 
(quartet) Lienerth kapítányné őnagysága oly 
érzéssel, kristály tisztán énekelte, hogy azt 
már kritizálni a legjobb akarattal sem lehet. 
Hallani kell a művésznőt, hogy fogalmat al
kothassunk magunknak ezen hanganyagról. 
Makkay Manci k. a. kisérte a legnagyobb 
precizitással harmóniumon, ami annál na
gyobb teljesítmény volt, mert a harmónium 
bizony elég gyenge állapotban van. Jól
eső örömmel fedeztük fel és tudtuk meg, 
mily kellemesen, művésziesen kezeli hege
dűjét Jurkovits Mici k. a. Azon pedig, hogy 
Faragó gyógyszerész még gordonkázni is tud, 
igazán nem ütköztünk meg. Hát mit nem tud 
ez az ezermester?

Második számként Ferenczy Irmus szava
lata ragadta meg a hallgatóság figyelmét. 
Ezután a legnagyobb figyelem közepette, tar
totta meg dr. Sváby Ferdinánd orvosi érte- ! 
kezését az „ételmérgezésekéről. Népies, és 
mégis magas irodalmi nivón álló értekezését , 
hatalmas taps honorálta. Majd Jurkovits Mici 1 
és Kőnig Manci k. a. hegedű-kettesét hall- i 
gáttá végig a hálás közönség, mely után 
Schrammel Bözsi „Ha én férfi volnék“ című 
monológja tartotta állandó derültségben a kö
zönséget. Közvettlen előadási modora a lég- ! 
jobb reményekre jogosít, arra, hogy Önagy- í 
sága majd máskép énekel, ha férjhez megy. 
Grossz Emilné ura'sszony német felolvasása 
az „Anyaszeretet“-ről szivbemarkoló volt és 
felolvasásával mély hatást ért el.

Végezetül Fülöp Manci érzésteljes szavalata ■ 
egy élőkép kíséretében ragadta meg a közön
ség figyelmét, mely heves tapssal honorálta 
e szép dramolettet. Közben egy diványpár- 
nát sorsoltak ki, nyertese a 33 számú sors
jegy tulajdonosa.

Felmerül azon kérdés, hogy a helybeli 
„Magyar Kaszinó“, mint jelenleg a legnagyobb 
magyar kultúrintézmény, nem-e találná he
lyénvalónak a téli hónapokban egy-egy kul- 
turestélyt, tisztán tudományos jellegű felolva
sásokat rendezni, igy is eleget tenne ezirányu 
kultur törekvéseinek ? Jó és érdekes tárgyról, 
ügyes felolvasók által előadva, biztos ér
deklődésre tarthat számot. Német testvéreink 
„Volksumversitáts-Kurse“ elnevezés alatt már 
régen művelik. Ripi.

A kisebbségi rokkant sors.
Ebben az országban, ahol 10-ik éve a gaz

dasági válságok legtragédiásabb napjait éljük 
a sok megoldatlan prolema lombtárába ke
rült a hadirokkant ügy is.

A gazdag és háborút nyert Nagy-Románia, 
a béke 10-ik évében, még nem ért rá arra, 
hogy érdemlegesen megoldja azt a nagyon 
sötét és borzalmasan gyászos problémát, ame
lyet hadirokkant kérdésnek neveznek.

Ezeknek a soroknak nem is az a célja, 
hogy illetékes sziveket megmozdítson a hadi
koldusok sorsáért. Mindent látunk tisztán és 
világosan. A nemzetek nagy küzdelméből 
rongyos cafatként megmaradt emberroncsok 
kinulláztattak és csúfos végzetükben magukra 
hagyattak.

Nálunk a háborús rokkantak sorsáról fest
hető tabló nagy áitalánossápban is elképesztő. 
Azonban emberieden, lovagiatlan és felhábo
rító az a balkáni mentalitás, amely mind mai 
napig egy kézlegyintéssel elintézte azoknak 
a rokkantaknak sorsát, akiket a békeszerző
dések jutattak uj államjogi helyzetbe. — Ezek, 
a mérhetetlen területi kincsekkel együtt ide 
szakadt, kellemetlen terhek, akiknek a háború 
kitörése pillanatában nem adatott meg az a 
kéjes öröm, hogy az ezeréves román álom 
gondolata mellett ragadjanak gyilkol kezükbe 
— ma nem számítanak. Az erdélyi kisebb
ségi hadirokant 10 éves küzdelme után sem 
tud hozzá jutni az öt, mint román állam
polgárt megillető jogaihoz, azon indoklással, 
mert nem a román hadsereg kötelékében lett 
rokkant.

Maga az indoklás legdurvább megcsúfo
lása az állameszmének. Mert nem lehet el
képzelni, miképpen gondolja el a román kor
mány azt, hogy nekünk Erdély területén, 
1914. év augusztus hó 1-én adva volt a ro
mán hadsereg kötelékében való megrokkan- 
hatás lehetősége.

A vérzivataros események utáni kegyeden 
időknek ezen szívtelen indoklása: felháborító.

Felháborító a maga embertelenségében már 
azért is, mert van Romániának a szövetséges és 
társult főhatalmakkal egy 1919. év december 
9 én, Párisban kötött és aláirt szerződése, 
amelynek 4 ik és 8-ik cikkei értelmében, vi
lágosan és félremagyarázhatatlanul minket ro
mán állampolgároknak kell itt elismerjenek, 
akik faji, nyelvi, vagy vallási külömbség nél
kül, a törvény eiőtt egyenlő és ugyanazokat 
a polgári és politikai jogoka élvezzük.

A valóságban úgy fest a törvények előtti 
polgári jogélvezet egyenlő biztosítása, hogy 
a román kormányok, még ma is elutasitják 
a kisebbségi hadirokkantaknak ezirányu ké
réseit azzal, hogy várjanak amig egy rokkant 
törvény egységesíti a rokkant kérdést is. A 
kisebbségi rokkantak a ma fennáló törvények 
szerint nem élvezhetnek a románokkal egyenlő 
nyugdijat, mivel nem a román hadsereg kö
telékében szerezték rokkantságukat.

Ellehet képzelni, hogy áll ebben az ország
ban az általános kisebbségi ügy, ha 10 esz
tendő múltán, a fenti indokokkal ellehet uta
sítani háboros nyomorultaknak olyan termé
szetű jogkérését, amely minden isteni és em
beri törvény előtt, már a maga szerencsétlen 
tragikusságában is legteljesebb szánanalmat, 
részvétet és egyenlőséget érdemli.

HÍREK.
— Halálozások. Özv. szárazajtaji Ajtay 

(Gecse) Ferencné szül, galaci Buda Jozefa 
91 éves korában Piskin f. hó 5 én meghalt. 
F. hó 7-én helyezték örök nyugalomra a ki- 
tidi családi sirboltban nagy részvét mellett.
— Nagy gyász érte Balogh Sándor maros
németi református lelkészt: felesége étfalvi 
és sepsizalányi Benkő Berta életének 73-ik 
évében f. hó 5 én hosszas szenvedés után 
elhunyt. F. hó 7-én temették el Marosnéme- 
tin nagy részvét mellett. — Lozsádi Fekete 
Máténé született Arady Stefánia a kolozsvári 
klinikán hosszas és kínos szenvedés után f. 
hó 5 én 37 éves korában meghalt. F. hó 
8 án temették el Déván nagy részvét mellett.
— Szathmári Érsék Árpád nyug, főerdő ta
nácsos életének 62-ik, boldog házasságának 
35-ik évében, folyó hó U-én este fél Bóra
kor hosszas szenvedés uián meghalt. Hült te
temeit folyó hó 13 án délután 3 órakor he
lyezték örök nyugalomra a református szer
tartás szerint a ref. temetőben, Déván.

— A szászvárosi állami anyakönyvi 
hivatal hirdetőtábláján a következő házasu
landók kihirdetése van kifüggesztve: Küttel 
Árpád István nőtlen, evang. vallásu 29 éves 
könyvelő temesvári lakós és Moser Erzsébet 
hajadon 22 éves róm. kath. vallásu szászvá- 
rosi lakós.

— A magyar közönség Szilveszter es
télye a kaszinóban. Tanc kivilágos kiviradtig.

— A katonai ellenőrzési szemle. (Viza 
iivreteior.) Szászvároson e hónap 20-átóí 23- 
áig jelentkezni tartoznak az 1902—1924. év
folyamok tartalékosai, az 1900—1925. évfo
lyamoknak betegség okából felmentett egyé
nei és az 1900—1925. évfolyamok családfen- 
tartói, kedvezményt élvező hadkötelezettjei. 
Mindenki személyesen tartozik jelentkezni $ 
az iparosok kötelesek iparigazolványaikat is 
bemutatni.

— Halastó á város területén. Balomiri 
Emilné Hídvégi Boila Gráciella helybeli la
kos a vágóhid alatt folyó malomárok mellett 
fekvő városi területből V2 holdnyi részt bérbe 
vett a várostól 25 évre, évi 1250 leu bérért 
halastó létesitése céljából. A bérleti idő le
járta után az összes berendezés a város tu
lajdonába megy át.
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— A szászvárosi „Ref. Nöszövetség“ 
december 25-én, karácsony első napján, este 
6 órakor tartja Ill-ik vallásos összejövetelét 
és pedig ez alkalommal a „Magyar Kaszinó“ 
nagytermében. Sorrend : 1. Elöfohász. 2. Éne
kel a Dalkar. 3. Zongorázik Orbán Márta. 
4. „Két karácsonyi kép“ : Első: „Betlehem
ben régen“, második: „Az Égben most“. 
Előadják: Balogh R., Benkő I., Beszterczey
I. , Beszterczey M., Bodoki J., Fehér I., Fodor
J. , Ginsel J., Kardos A., Medgyessy M., Rid- 
val O., Surányi M., Szőcs O. és jó énekes 
iskolások. És Beszterczey G., Beszterczey J., 
Ferencz I., Fodor D., Izsák I., László B., 
László Gy., Schritter F., Szász A., Szász B. 
A befejező (263.) ének együtténeklését kérjük. 
Perselyadományok: fűtés és világítás költsé
geire és a szegények segélyezésére. Minden 
érdeklődőt szívesen lát és pontos időbeni 
megjelenésre kér — mivel 6 órakor kezdjük 
— a rendezőség.

— Rórátéra jár a hívők serege s min
denképpen készül a világ a szent ünnepekre. 
Ezt az áhitatos hangulatot nagyszerűen hat
ványozza, emeli az „Erzsébet“ mozi e heti 
filmje, a „Szent hegy“, mely a vallás és sze
relem, tehát az élet e két legfőbb kitevőjé
nek misztériumát tárgyalja. A berlini „UFA“ 
készítette ezt a filmet, melyhez legjobb mű
vész gárdáját állította sorompóba, hogy méltó 
parádés müve legyen a többi nagy filmreme
keknek. Különösen érdekes tulajdonsága ezen 
műsornak, hogy rendes helyárakkal kerül be
mutatásra.

— Hogy tüntettek a régi diákok? A 
diákságnak és a tudománynak az állami élet
ben sok mindenhez van joga és köze, csak 
ahoz nincs semmi joga, hogy halvaszületejt 
gondolatokért védtelen polgárok vagyoni- és 
személyi biztonságát kikezdje. Egy történelmi 
példát elevenítünk föl a mai diákság elé, 
épen a francia diákok életéből. Lássa meg a 
inai diákság, hogy a tudomány sok száz év
vel ezelőtt, hogy fogalmazta meg és értel
mezte a maga jogát az állam kérdéseibe való 
beleszóláshoz. Az 1412-tki híres párisi egye
temi Remonstrance-ra, hivatkozunk. Az egye
tem, amelynek a pénzügyek vitelére és ellen
őrzésre semmiféle megbízása nem volt, dör
gedelmes felirattal fordult IV. Károly francia 
királyhoz, „pour la chose pubhque de votre 
rogaume“ érdekében. Figyelmeztette a királyt, 
hogy az állami bevételeket nem a rendelte
tésükre forditják. A pénzügyi igazgatás egész 
személyzetét, a közélet minden tolvaját a leg
kíméletlenebbül ostorozza a felirat. A kor
mányzás hibáit és szörnyűségeit a maga va
lójában feltárja és felhívja a királyt, hogy 
csapja el az össszes közéleti tolvajokat, he
lyezze zár alá birtokaikat s halálbüntetéssel 
lépjen fel az ország fosztogatói ellen. Elpa
naszolja a Remonstrance, hogy a szegények 
nem bírják tovább az adóterheket és tudni 
akarják a diákok, hová tűnnek el az adóból 
befolyó óriási összegek ? 1 A mi diákjainknak 
is volna sok egyéb meglátnivalójuk ami felett 
kongresszust tarthatnának, a templom dulások 
helyett 1

— Hagyja otthon bubánatát és hozza el 
a kacagóját a „Magyar Kaszinó“ Szilveszter 
estélyére.

— Baleset favágás közben. Calderar 
Aurél felsőbarbatyéni lakos Pável Amza nevű 
10 éves fiúval fát vágott az erdőben. Vélet
lenül a fiú úgy került az ember mellé, hogy 
az a fejszét az előtte álló fa helyett a fiú ol
dalába sulytotta, amely óriási sebet ejtett a 
fiú oldalán. Az ily különös módon balesetet 
szenvedett gyermeket életveszélyes sérülésé
vel a lupényi kórházba száliitották.

— Hogyan készült el az optánsok ro
mán propagandakönyve ? A költségvetés
sel kapcsolatba^ hirt adtak a lapok arról, 
hogy Titulescu külügyminiszter keveseli a 
külföldi propaganda céljára előirányzott ösz- 
szeget. Az optánsper tárgyalásánál Magyar
ország az összes külföldi lapok szerkesztősé
génél és a népszövetségi tanács minden tag
jánál egy ötszáz oldalas propagandakönyvet 
helyezett el, melyben több nyelven ismertette 
az erdélyi agrái kérdést. Ezzel szemben Ro
mániának hasonló könyve nem volt. Titu
lescu hazatáviratozott, hogy bocsássanak ren
delkezésére hasonló propagandakönyvet. Erre 
a kormány kitűzött egy negyedmillió leüt 
pályadijul egy olyan munka megírására, mely 
nagy terjedelemben ismerteti az erdélyi ki
sebbségek helyzetét. A munka megírásával 
Dragomir Silvius kolozsvári egyetemi tanárt 
bizták meg, aki az összeget fel is vette és 
hozzálátott a mű megírásához. Dragomir azon
ban mindössze két fejezetet irt meg és Stoica 
Vasilievel Írattak még hozzá nyolc fejezetet, 
melynek a szerzőségét azomban Dragomir 
vállalta. A kéziratot kiküldték Genfbe, ahol 
gyorsan angolra forditották és nyomdába ad
ták. A nyomtatási költség újabb negyedmilli
óba került. Egy félmilliót tehát csak egy 
könyvre költött Titulescu, hogy ezzel is meg
nyugtassa a külföldet, hogy nekünk, hisebb- 
segeknek milyen jó dolgunk van és hogy 
meg vagyuk elégedve Erdélyben. Még több 
hasonló munkát akar kiadatni nyilván és erre 
kéri az újabb propaganda összeg megsza
vazását.

— Siessen ülőhelyét biztosítani a „Magyar 
Kaszinó“ Szilveszter estélyére a Szőllősy üveg
kereskedésében.

— Nagy tűz a belvárosban. Az Arde- 
leana tulajdonát képező s Illyés Péter könyv
kötő által bérelt rozzant, régi sarokházban, e 
hó 14 én este, tűz ütött ki. Az ócska zsinde- 
lyes tűzfészek rövid percek alatt a tűz mar
taléka lett. Szerencsére a rendőrség és kato
naság a bútorokat megmenthette. Az idejé
ben kiszállott tűzoltóság pedig a tüzet loká- 
lizálta. A tűz okát a helytelen és szabályelle
nes kéményépitésben véli a hatóság.

— Szünetelő ipari üzemek mentesek a 
házadó alól. A pénzügyminisztérium köz
ponti adóügyi bizottsága a következő elvi' 
döntést közölte a pénzügyigazgatóságokkal: 
Azok az épületek, amelyek valamely iparvál
lalathoz tartoznak, mentesek a házadó alól, 
akkor is, ha az iparvállalati üzem szünetel 
feltéve, hogy ezek más utón való értékesítés
sel jövedelmet nem hajtanak. Ugyancsak men
tesek a házadó alól az iparüzemek tisztvise
lőinek és munkásainak ingyenes lakásul át
adott épületek, ha ellenben ezek bért fizet
nek, úgy a rendes házadó alá esnek.

— Leszállították a só árát. A monopol 
vezérigazgatósága hirdetményt bocsátott ki, 
amelynek értelmében a folyó évi december 
hó 1 tői kezdve a só árát leszállította és loco 
monopol raktár, vagy franco vasúti állomás 
vaggonban, a következő uj árakat állapította 
meg: Őrölt só zsák nélkül 3 leu kilónként, 
zsákkal együtt 2 leu 50 báni kilónként. Fej
tett só zsák nélkül 3 leu kilónként, zsákkal 
együtt 2 leu 50 báni kilónként. Marhasó zsák 
nélkül 2 leu kilónként, zsákkal együtt 1 leu 
50 báni kilónként. Az ipari só ára zsák nél
kül 2 leu kilónként, zsákkal együtt 1 leu 50 
báni kilónként.

— Fürdőrend. A helybeli kádfürdő bár
mely csütörtök, péntek, szombaton egész nap 
és vasárnap délelőtt, a gőzfürdő urak ré
szére bármely szombaton délután van nyitva.

— Szlovenszkói tót város magyar ve
zetői. Eperjes város képviselőtestülete pol
gármesternek Flórián Károly volt jogakadé
miai tanárt, a magyar nemzeti párt tagját, 
helyettes polgármesternek pedig Róvó Gyula 
magyar keresztényszocialistát választotta meg. 
Jellemző, hogy ennek a tót városnak vezetői 
magyarok.

— Hirtelen halál az alkenyéri vasúti 
állomáson. Popa Dionisie gyulafehérvári kő
műves december 7-én Kudzsirról hazafelé 
utazott. Az alkenyéri állomáson jegyváltás köz
ben fájdalmas merevedés fogta el, összeesett 
és pár perc múlva kiszenvedett 1 Holttestét 
Gyulafehérvárra száliitották. A hirtelen el
hunytat özvegye és hat gyermeke gyászolja. 
' — Idill a cujkafözésnél. November 29- 
éről 30 ára virradó éjszaka Rákosdon néhány 
gazda szilvapálinkát főzött. A főzésnél részt 
vett a falu két haragosa is, akik alig várták 
az alkalmat, hogy egymásnak kellemetlenséget 
és fájdalmat okozzanak. A gyér világítás mel
lett Elian Petru felhasználva egy alkalmas 
pillanatot egy furkos bottal Giurgule Petrut 
úgy ütötte főbe, hogy az menten elterült. A 
peches haragost életveszélyes sérüléseivel a 
dévai közkorházba száliitották. Elian Petrut 
letartóztatták.

— A helybeli mészárosok nevében Írott 
válasz a múlt számban közölt „Polgármester 
ur“ c. cikkünkre, — helyszűke miatt a jövő 
számban fog megjelenni.

— Sándor Gézát, a Freilich-féle korcsmái 
késelés tettesét Tordán lefogták. A hirhedt 
gonosztevő azonban megugrott a latartózta- 
tás után s Medgyesre szökött, hol másodszor 
is letartóztatták s erős fedezet mellett Szász
városra száliitották.

Kották, a legújabb slágerek kap
hatók a Szászvárost Könyvnyomda Rt. 
könyv- és papirkereskedésében.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon ismerősöknek és jóbarátoknak, 

kik felejthetetlen halottunk: Ciorgodi Pável 
elhunyta alkalmából a temetésen való meg
jelenésükkel fájdalmunkat enyhiteni igyekez
tek, úgy szintén a róm. kath. szomszédság
nak is, ezúton mondunk hálás köszönetét.

A gyászoló család.

Nrul G. II. 2617—1927.

Estras din publicarea de licitație.
Subsemnatul esmis judecătoresc aduc 

la cunoștiință publică, că în procesul 
„Cassa de păstrare“ repr. prin adv. 
Dr. I. de Szőllősy pentru 35000 lei și 
acces. A înregistrat la judecătoria mixtă 
Orăștie, sub Nrul G. II. 2617—1927, 
licitația pentru vinderea mobilelor se
chestrate și anume: mobilele, paturi, 
divan și etc. se va ține la 22 Dec. 
1927, ora 3 dm. în Orăștie.

Orăștie, la 12 Decemvrie 1927.
Eug. Kosztaczky, 

esmis judecătoresc.

Valódi borecet kapható a Brotschi 
Frigyes-féle depóban, Orăștie, Piața 
A. Vlaicu No. 3. 67 1-4

Legfinomabb és külömböző kelle
mes izü, szép Gemma-Keks, 
kgr.-ként 100 leuért naponként fris
sen kapható Müller Adolf péküz
letében, Országút. 64 2—3

Cenzúrát: de pretorul Dámian.
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„Hercules” 
fekete sör magas cukor
tartalommal, dupla malátából 
készítve, újból kapható a Czelly cluji sörgyár 
szászvárosi lerakatá- 
ban, (Preisich-féle ház).

68 1-4
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Naptárak 19Z8. évre

„ERZSÉBET“-MOZI
A KON VIRTUSBAN.

Alapítva 1911-ben. -F^lg.vMEUvirth György.
Ma vasárnap, f. év december 18-án 
délután 4 és este 8 órakor:SZENT HEGY

Monumentális műremek, az „UFA“ 
speciál-filmje, a berlini világcég 

legjobb művészeivel.
Normális árak! Kezdete 4 és 8 órakor,

A legjobb naptár, az
Erdélyi kincses naptár 351— leu
Magyar családi „ 36-— „
Regélő bácsi ,, 36-— „
Kis regélő „ 20'— „
Nagy „ „ 45-- „
Magyar gazda „ 35’- „
Szent családi 30 - „
Kis „ 25-- „
Milliók , 50— „

ér és színes Staniol

Figyelem! Zsirnak való háj kgrja 56 
leu, zsirnak való vastag szalonna 
kgrja 50 leu, disznóláb kgrja 12 
leuért megrendelhető a „Puiu“ bo- 
degában Szászvároson. 62 2-3

Kaphatók a

Szászvárosi Könyvnyomda Részv.-társ.
könyv- és papirkereskedésében.

BI ündrone Péter
mészáros és hentes, Szászvároson

13Fi

56 3 -3

Tisztelettel értesítem a n. é. 
közönséget, hogy

férfiszabó-üzletemet
Várszeg-u. 5. sz. alól a Str. 
Gh. Barifiu (Sörház-utca) 4. 
szám alá helyeztem át. — A 
karácsonyi ünnepek alkalmá
ból igen tisztelt megrendelő
imnek 20 százalék árkedvez
ményt adok. Szives pártfogást 
továbbra is kérve, vagyok ki
váló tisztelettel:

KOZÁK LAJOS űrt szabó

B

I
B
B
B 
BI
B

Értesítés!
Tisztelettel értesítem Szász- I 
város és vidékének n. é. kö
zönségét, hogy a karácsonyi 
ünnepek alkalmából üzle
temben mindennemű Ízletes 
hentesáru nagy választékban 
jutányos áron kapható, és 
pedig:

prágai füstölt sonka, 1
füstölt disznókaraj, |

császárhús, (Kaiserfleisch) 
füstölt disznó-kolbász j 

friss disznó-kolbász i 
tiszta disznó májas. j 

Ezenkívül mindenféle 1-a j 
minőségű hús és egyéb | 
kolbászfélék.

Pontos kiszolgálás!
Androne Péter

mészáros és hentes.

65 1-2
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Légköri zavarok nem bántják, 
s a legtökéletesebb 

műélvezetben lesz része, ha 

Farlophon 
grammaphonon

Parlophon
lemezekről

hallgatja otthonában a 
világ legnagyobb művészeit.vv vv
E világhírű márka gyártmányai 
feltűnő olcsó árban a 
„Szászvárosi Könyvnyomda Rt.“ 
papirkereskedésében kaphatók 

r I te? 
k ín dfc flí dr

gn

T4"

;Kootz Hudo
£ bőrkereskedése (gyári lerakat)

Orá$tie-Szászváros.

Állandóan raktáron: bőr, talp, 
bocskor, cipőkellékek és ci
pész-szerszámok a legolcsóbb 
napi árak mellett. Mindenféle 

kész cipők |
(gummi-cipők is), női és férfi | 
táskák originál gyári árakon I 
kaphatók. 31 11-13 |

—fi

2 I
II

Jelen kedvező alkalmat el ne 
mulassza, mert készpénz 
vásárlásnál a bevásá
rolt összeg l0°o-a kész
pénzben vagy áruban 

visszafizettetik!

Raktárra érkeztek 
nagy választékban: 

férfi- és női szvetterek, 
poulloverek, keztyük, 
harisnyák, vásznak, 
siffonok, flanellek, 
barettetek, bársonyok, 
dültinek, férfi- és női 
ruha-szövetek stb.

Carmen-cipök
lerakata! 60 3-4

Nincs a megyében napilap, 
s igy a megyei vonatkozású eseménye
ket, személyi és egyéb híreket, rendele
teket s üzleti vonatkozású hirdetéseket 

csakis a megyében megjelenő újságokból 
olvashatja.

Rendelje meg a 15 év óta fennálló s a 
megye minden részébe járó 

„Szászváros és Vidéké“-t 
Előfizetési ára: Egész évre 240, félévre 120, 
negyed évre 60 leu. Hirdetései olcsók!

Nyomatott a »Szász vár ősi Könyvnyomda Részvénytársaság“ gyorssajtóján.
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