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A lap szellemi részit illető közlemények ■ szerkesztOségbez 
a pénzkllldemények és hirdetések a kiadóhivatalhoz küldendők 

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

Rovás.
3 lakáshiányt nem rEndeletekkel, hanem 
Építkezésekkel lehet csak megszüntetni.

A háború alatt, de főleg a háború után a 
polgárságnak sok gondot okozott s okoz ma 
is a lakáskérdés. A rendeletek, intézkedések 
s lakbértörvények születtek meg, hogy a la
kásínségben és a lakáskérdésben enyhülést 
hozzanak s a háztulajdonosok és a lakók jo
gait, kötelességeit szabályozva a iakáskérdés 
nehéz problémáit megoldják, de ezek úgy a 
múltakban, mint a jelenben a lakásínséget 
nem tudták megszüntetni. A lakást igénylő 
háznélküli polgárság ezrei ma is dervistáncot 
járnak egy-egy lakás megszerzése körül.

A lakáskérdésekben naponként nyalábszámra 
hoznak birói Ítéleteket, naponként folyik az 
ádáz harc a háztulajdonosok és lakók között, 
de a lakáshiány azért még mindig fennáll.

Meddő rendeletek, meddő intézkedések és 
hiábavaló harcok ezek, mert lakáshiány ezek 
dacára is van és lesz.

Országszerte s igy nálunk is ólomsullyal 
nehezedik a családfentartókra a lakás kérdése 
s bizony számos családi élet nyugalmát dúlta 
már fel a lakás miatti harc, küzdelem. Külö
nösen a városokban okoz sok fejtörést a la
káshiány, amely sokszor a családalapításnak 
is útjában áll.

Sok házasságkötés megyen füstbe s még 
több szenved késedelmet csupán csak azért, 
mert az egymásra talált lelkek nem tudnak 
családi fészekhez jutni.

A mindennapi kenyérért való könyörgése
inkbe bátran bevehetjük: és add meg nekünk 
a mi mindennapi lakásunkat is.

Újólag hangoztatjuk, hogy a lakásínséget 
csakis építkezésekkel lehet megszüntetni. Az 
állam, a városok, nagyobb gyári üzemek, 
ipari vállalatok, egyesületek, pénzintézetek stb. 
stb. kezdjenek építkezni s akkor nem lesz 
szükség külön rendeleiekre.

Szászváros város egyike az ország leggaz
dagabb városainak s igy joggal követelheti a 
polgárság, hogy a város egy megfelelő szék
házat építsen a szétszórt, rozoga épületek he
lyébe, amelyben nemcsak a városi, hanem az 
állami hivatalok mind elhelyezést nyernének. 
Tisztviselői és munkáslakások építésével pe
dig teljesen megszüntetné a lakásmizériákat 
városunkban.

Szerintünk törvényhozásilag kellene köte
lezni a városokat az építkezésre s akkor, ha 
nem is egyszerre, de egy évtized alatt telje
sen ismeretlen fogalom lenne a lakáshiány 
az országban.

A megválasztott s helyét nemsokára elfog
laló uj városi tanács figyelmébe ajánljuk e 
sorokat. Hisszük és reméljük, hogy az uj ta
nács Vulcu János polgármesterrel az élén 
mindent el fog követni, hogy a lakosság leg- 
elsőbb rendű szükséglete: a lakás meglegyen.

Azokat pedig, akik a várostól ingyen tel
ket kaptak, szintén kötelezni kell mielőbbi 
építkezésekre.

A város által eszközölt épitkezések nem
csak a lakásinséget enyhítenék, hanem sok 
munkaalkalmat nyújtva sok családnak terem
tene existenciát, a város forgalmának pedig 
élénkséget.

Addig, amig ez mind meglesz, jó volna a 
város lakásairól egy uj katasztert késziteni s 
revizió alá venni a családi lakásokat s a túl
ságosan felesleges szobákból álló lakásokból 
az arra szorultaknak is juttatni valamit.

óy.

JlunyadVárntegye 
megyei tanácsánaK tagjai.

A f. hó 4-én lezajlott megyei választások 
alkalmával választották meg Hunyadvármegye 
megyei tanácsát is. A szavazatok arányában 
történt elosztás szerint a nemzeti és paraszt
párt a tanácsban 24 taggal, a kormánypárt 
pedig 6 taggal szerepel.

A tanácstagok betűrendben a következők:

Rendes tagok:
Atirescu”Jero*liini di. Nemzetipárt
Avram Titus n

Anton Vasilie dr. Kormánypárt
Basarab Adäm Nemzetipárt
Balea Ioan ff
Branga I. Ioan •
Baciu Aurel ff
Csulay Lajos Kormánypárt
Clecum Petru Nemzetipárt
Danile George dr. ff
Damian Simeon Kormánypárt
Gostave Andronik Nemzetipárt
Ghila Dionisie
Groza Liviu Kormánypárt
Glava Cornel dr. n

Ivan Traian Nemzetipárt
Janza Vazul Kormánypárt
Lesnican Adäm Nemzetipárt
Moldovan Alaxandru ■

Marian Mihai 9

Oncu Nerva dr. n

Oncu Iacob dr. n

Popu Iustin dr. 9

Popoviciu Cornel • n

Pavelom Valeriu 9
Rozväny Stefan dr. ff
Selariu Emil dr. ff
Sanzian Ioan n

Tirea Mihai dr. a
Vlad Aurel dr. ■

Póttagok:
Bocos Nicolea Nemzetipárt
Borca Solomon »
Dragan Nicolea ff
Dragomir Nicolae Kormánypárt
Gradina Aurel Nemzetipárt
Lupulin Ioan ff
Mihaiescu Aron ff
Manial Aurel •
Pir Iosif 11

Reing Ioan ff

A vízjogi törvény kiegészítése.
A Monitorul oficial folyó évi április hó 

28-iki számában megjelent közlemény sze
rint a vizjogi törvény 72. és 73. cikkelyei 
helyébe a végrehajtási utasitás 72., illetőleg 
73. cikkelyeinek szövege iktattatott be. Ugyanis 
a vizjogi törvényben a dijak, amelyek a kü
lönféle vízhasználatok után fizetendők, nem 
voltak precizirozva, mig az ujan beiktatott 
cikkelyek azokat a végrehajtási utasításban 
körülirt módon állapítják meg. E szerint évente 
fizetendő:

a) rétek és termőföldek öntözése után ha
vonként 20 leu,

b) zöldséges kertek öntözése után havon
ként 150 leu,

c) gőzgépek és exploziós motorok ellátá
sára és hűtésére való berendezések lóerőn
ként 5 leu,

d) malmok, fűrészek, ványolók és egyébb 
hajtóerőre berendezett üzemek lóerőnként 
30 leu,

f) gyárak által gyártási célokra felhasznált 
másodpercenkénti 100 liter vizért 200 leu,

g) fausztatásért köb- és kilóméterenként 
0.04 leu,

h) tutajokért köbméterenként 1 leu.
A dijak a fennálló vízhasználatok után, 

amelyek a hajtóenergiák kihasználására szol
gálnak — visszamenőleg múlt évi január hó 
1-től esedékesek, de egyelőre nem hajtatnak 
be. Az ujan kért vizhasználatok után az en
gedély-okiratban megállapított határnaptól szá- 
mittatik az esedékesség. A létező és jelen 
törvény 72. cikkelyében felsorolt vizhaszná
latok után járó dijak megállapithatása végett 
kötelesek tulajdonosaik a hivatalos lapban 
(Monitorul Oficial) való hirdetés keltétől szá
mitolt 3 hónapon belül a szükséges adato
kat a vizügyi hivatalokkal (Serviciul apelor) 
közölni. E hirdetményeket a helyi primariák 
is tartoznak közhírré tenni. Az adatokat be 
nem jelentő birtokosok kétszeres dijakkal és 
késedelmi kamattal rovatnak meg.

Innen-onnan.
Az eső.

Amikor e sorokat írjuk, javában hull az 
eső, amelyből ez év április közepétől kezdve 
igen sokat kaptunk. A gazdák aggodalmas 
arccal néznek a vizet öntő égboltra s bizony 
nem ok nélkül. A sok eső a búzát itt-ott már 
lefektette, a mezei munkát hátráltatta, kárt 
tevő árvizeket, áradásokat okozott. Szent Me- 
dárdus napján esett s a néphit szerint 40 
napig fog még esős idő lenni. Hogy ez az 
idei termésre milyen káros lehet, azt még a 
laikusok is tudják.

A fürdőhelyek tulajdonosai, bérlői is busán 
nézegetnek az állandó borulásban lévő ég
boltra. Ha igy tart, az idei fürdőszezon sok 
keserűséget, csalódást és veszteséget fog je
lenteni számukra. Az esős, hűvös idő vissza
tartja a fürdőzőket. Algyógy, Alváca, Kalán- 
fürdő a szezonra felkészülten várják a fürdő
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vendégek seregét, de bizony ilyen időjárás 
mellett ezek is gyéren szállingóznak. Még 
minden jobbra fordulhat, reméljünk.

Maximális árak Szászvároson.
A városi tanácsi hó 17-ikével kezdődőleg 

további intézkedésig a következőkben maxi
málta a közszükségleti cikkeket:

Liszt és kenyér.
0-ás liszt kg. 18’— leu nagyban

19-— . kicsinyben
Fözőliszt kg. 14'— „ nagyban

15- „ kicsinyben
Barna kenyérliszt kg. 9 50 „ nagyban

10-50 „ kicsinyben
Máléliszt kg. 5'50 „ nagyban

6-50 „ kicsinyben
Barna kenyér kg. 9'50 leu
Félfehér . „ 13'50 „
Fehér „ „ 18’-“ •

Husnemüek.
Prima marhahús kg. 34 leu
Borjúhús (3 hónapos) „ 36 „
Disznóhus „ 42 .
Bárányhus „ 34 ,
Olvasztani való szalonna „ 60 .
Zsir „ 70 „

Tejnemüek.
Tehéntej liter 5 leu
Bivalytej „ 7 ,
Szállodák, éttermek tarifája.

Meleg ételek.
Hús vagy egyéb leves (2 deci] 5 — leu
Marhahús (180 gr.) mártással és burg. 18-—
Főzelék borjú feltéttel (180 gr,) 20"—

„ disznó „ „ 24-— »

Marhasült „ 20'— 39

Disznósült „ 28'— N
Borjusült „ 22'— n

Marhapörkölt nagy adag 18 — n

Borjupörkölt „ 22-— n

Disznópörkölt „ 24 —
Hideg ételek.

Főtt-tészta (túróval, dióval stb.) 12*— leu
Bármilyen saláta 4 — n

1 drb. kenyér 1-50 99

1 „ kifli vagy zsemle 1-50 n

1 pohár tej 4-— n
Hotel szobák.

1 ágyas ntcai szoba 60-— leu
2 ■ » » 80-— N
1 „ udvari „ 50-— 99

2 » » » 60'— n

Kiszolgálás 5'— n

Világitás 12 — n

Nyári strófák.
Sir az égbolt hull az eső, permetez 
A nyomában sóhaj, bánat ébredez, 
Tönkre megy az egész termés, mit eszünk 
Ha tovább is ily sok vízben lesz részünk ?1 
Lesz áradás, buza-rozsda és nyomor 
.Vizelt** bortól csikorog majd sok gyomor. 
Szánj meg Isten és küldj egy kis szép időt, 
Szánd meg a sok .fürdőzni kész** drága nőt, 
Szánd meg a sok fürdőbérlőt és cukrászt 
Kik máris a sok esőtől kaptak .frászt“. 
Süssön ránk hát az éltető meleg nap 
Hadd legyen a kenyerünk is .szárazabb“ 
Mert nagy a pékek kéménye s azon át 
Kapnak .súlyt“ és .nedvességet“ a .piták“. 
Legyen napfény, dal, szerelem, forró nyár, 
Unatkozó szalmaözvegy, aki vár: 
Várja azt, ki vigaszt nyújt és örömöt 
Kivel néha ihatik egy kis pezsgőt. 
Legyen .pali“, aki mindig „lefejel“ 
Hogyha „néha“ zöld asztalnál „gibicel“.

Legyen tikli, legyen takli és pakli, 
Huszonegyes, makaó, karametli,
Legyen „zsebutz“, legyen hozom, legyen

„schwarz“ 
Játékláztól bánatos vagy vidám arc. 
Legyenek nyári szerelmek, „drága“ nők, 
Anyóst, nejét lóvátevő „finom“ vők.
Legyen a nőn újra kevés a ruha, 
Csókot kérő szeme és puha válla.
Legyen pénzünk „kvantumsatis“ s jó kedvünk 
Az se lesz baj, ha kissé jégre megyünk.
Legyen rend és legyen béke mindenütt 
És Czell-féle „Hercules“ sör, ami hüt, 
Legyen piros a babánknak orcája 
És mindenkinek legyen „Schmoll“-pasztája, 
Legyen olcsó csirke, malac és pujka, 
A jó kenyér, kukorica, bor, cujka, 
Sorvadjon el a taxa, vám és adó 
Sohse jöjjön hozzád el végrehajtó.
Legyen ifjú, aki bátor s megnősül, 
Aki — kérem — nem fél attól, hogy felsül 
S főleg legyen gazdag Táti s hozomány 
S akkor nem baj, hogyha csúf is a leány. 
S hogyha élted oly keserű mint epe 
Segit rajta Stoica Gyuri sebtibe: 
Képviseli a vingai cukorgyárt 
Mely a híres bonbonokból sokat gyárt. 
Nyári strófák sántikálnak kár, kár, kár, 
Mit kívántunk hozd el nekünk, te szép nyár.

Szászváros, 1926. junius 16.
San-Toy.

NAPI HÍREK.
— Makkai Sándor ref. püspök felszen

telése. Az Erdélyi Református Egyházkerület 
igazgatótanácsa dr. Makkai Sándor püspök 
ünnepélyes felszentelését e hó 20-án délelőtt 
fél 10 órára tűzte ki. A felszentelés a ko
lozsvári Farkas-utcai ref. templomban fog le
folyni és annak programja a következő: 1. 
Előfohász és gyülekezet ének, 2. Gyülekezeti 
ének. 3. Imádság. Miatyánk. Tartja dr. Tavaszy 
Sándor theológiai igazgató. 4. A 131. zsol
tár. A püspökszentelés alkalmára szerezte 
Borsay Samu budapesti karnagy. Előadja a 
Magyar Zenekonzervátórium ének- és zene
kar Rezik Károly igazgató vezetésével. 5. Az 
elnöklő főgondnok bejelenti a gyűlés beik
tató határozatát. 6. A püspök eskütétele. 7. 
A püspök felszentelése az esperesi kar által. 
8. Az esperesi kar éneke. 9. A püspöki szék
foglaló beszéd, imádság és áldás. 10. Szabó 
J. Borsay: „Áldott e nap“ énekli a kolozs
vári református vegyeskar, Imre Zsigmond 
belvárosi kántor vezetésével. 11. Gyülekezeti 
ének. Mondununk sem kell, hogy a népszerű 
püspök felszentelési ünnepélyére az ország 
minden részéből szép számban fognak meg
jelenni a ref. magyarok reprezentánsai.

— Esküvő. Dr. Kállai Károly orvos — 
lapunk munkatársa — a helybeli aranyifju- 
ság közkedvelt tagja Déván f. hó 20-án tartja 
esküvőjét Kohn Ferenc dévai nagykereskedő, 
a dévai „Ipar és Kereskedelmi Kamara“ alel- 
nöke bájos és kedves leányával, Babával. 
Sok szerencsét és tartós boldogságot kívá
nunk az uj párnaki

— Meghívó. A ref. nőegylet választmánya 
junius hó 24-én (csütörtökön) délután 6 óra
kor tartja nőiösszejövetelét a “Transsylvania“ 
éttermében, kedvező idő esetén ugyanott a 
nyári helyiségben. Minden szászvárosi ma
gyar nőt szívélyes szeretettel hiv meg a ren
dezőség.

— Újítás. A helybeli Schuleri Frigyes szesz
gyár Rt. a jóhirnevü tordai sörgyár söreit 
palackokban is árusittatja. Az árusitók meg
felelő mennyiségű jeget is kapnak s igy a 
közönség mindig jégbehütött sörhöz juthat.

1926. junius 20.

— Kinevezés. A munkaügyi miniszter dr. 
Hosszú Jenő dévai városi főorvost Hunyad- 
és Alsófehérmegyékre kiterjedőleg felügyelő 
orvossá nevezte ki.

— Áthelyezés. A pénzügyminiszter Ka- 
umpfusz István nagyváradi pénzügyőri szem- 
lészt hasonló minőségben a dévai pénzügy
őri kerülethez helyezte át.

— Uj postafőnök Déván. A postafőigaz
gatóság Teohare Vasiu râmnic-vâlceai posta
főnököt hasonló minőségben Dévára helyezte 
át. Az uj főnök már el is foglalta hivatalát.

— Postautalványkapcsolat a külföld
del. Az „Ellenzék“ Írja: A posták vezérigaz
gatósága valamennyi postaigazgatósággal kör
rendeletben közölte, hogy tízezer leu össze
gig terjedő külföldi és külföldre szóló posta
utalványokat el lehet fogadni és ki lehet fi
zetni a következő államokkal való cserevi
szonylatban : Ausztria, Magyarország, Bel
gium, Csehszlovákia, Svájc, Franciaország, 
Olaszország, Japán- és Korea félsziget, Nor
végia, Danzig szabad kikötőváros, Spanyol
ország, Svédország és Tunisz.

— Kicsinyek a szászváros! vasúti állo
más várótermei. Mi van az üvegfedelü 
esőmentes építménnyel?! Azt mindenki 
látta, tapasztalta, hogy a szászvárosi vasúti 
állomás 2 szobából álló várótermei — külö
nösen téli havas vagy esős időben — szü- 
kek, kicsinyek az utasok befogadására s igy 
a vonatokra váró közönség jó nagy része a 
szellős, de kis folyosón vagy pedig a vasúti 
állomás előtti elkeritett szabadban kénytelen 
tartózkodni. Circa másfél év előtt a vasúti 
főnökség közölte velünk a vasutigazgatóság 
azon határozatát, mely szerint az állomási 
épület előtti elkeritett szabad tér oldalfalakat 
és üvegtetőt kap. Sajnos, az Ígéretből semmi 
sem valósult meg s igy az utazóközönség 
nagyon sűrűn panaszkodik, hogy a váróte
remből kiszorulva, künt a szabadban esőben, 
hóban, sárban kell várakozni az érkező vo
natokra. Jó volna, ha az állomásfőnökség 
megsürgetné a vasúti igazgatóság eme fele
désbe ment Ígéretét!

— A Hangya szövetkezet t. tagjaihoz. 
Tudomásunkra jutott, hogy konkolyhintő fe
lelőtlen egyének névaláírás nélkül nyomtatott 
röpiveket küldenek szét, melyekben a Hangya 
vagyoni helyzetét sötét szinekkel ecsetelve a 
tagokat rendkivüli közgyűlés összehivására 
buzdítják azon célzattal, hogy a szövetkezet 
felszámolását mondják ki. Hogy a konkoly- 
hintők aknamunkáját megkönnyitsük, másfe
lől hogy t. tagjainkat a helyzetről fölvilágo
sítsuk, tudatjuk, hogy a Hangya számadási 
éve julius 1-étől a következő év junius vé
géig tart és igy csak néhány nap választ el 
a számadási év végétől, midőn a könyvek 
lezáratnak, a központi kiküldött a felülvizs
gálatot megtartja, a zárószámadást és évi 
mérleget elkésziti, s a központ az évi rendes 
közgyűlés megtartása iránt intézkedik. így a 
rendes közgyűlés, melynek keretében a föl
számolás vagy föl nem számolás kérdését is 
alaposan megvitatni lehet, sokkal közelebb 
van, mint amennyi időt egy rendkivüli köz
gyűlés előkészítése és a központ által leendő 
kihirdettetése igényelne. Szászváros, 1926. 
junius 10. A Hangya igazgatósága. (E közle
mény mult számunkból kézirat halmozódás 
folytán maradt ki.)

— Az üzletek uj zárórája. Az üzletek 
zárórája ez egész megye területén s igy Szász
városon is a legújabb prefektusi rendelet 
szerint a következő: Reggel nyitnak 7 órakor, 
délben zárnak 1 órakor és nyitnak délután 
4 órakor, este zárnak 8 órakor.
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— A szászvárosi ref. nők egyházi szer
vezete folyó hó 20-án — vasárnap — dél
után 4 órakor tartja meg a rendes istentisz-i 
teleti imával kapcsolatban évi beszámoló össze-' 
jövetelét a kollégiumi imateremben. Elnöki i 
üdvözlet, titkári jelentés, a szervezet egyház-
társadalmi és közjótékonysági tevékenységé
ről, erkölcsi és anyagi helyzetéről tájékozta
tás és a vallásos tevékenység tovább fejlesz
tésére szükségesnek látszó intézkedések ke
rülnek napirendre. A szervezetnek kivétel 
nélkül tagja, még ha eddig bevezetve nem 
volt is, minden Szászvároson lakó reformá
tus nő. Kérjük tehát a református nőket, asz- 
szonyokat és leányokat egyaránt, hogy egy
házi vallásos életünk e megnyilatkozását, 
mindanyian megjelenésük által elevenitni szí
veskedjenek. Szászváros 1926. junius 14 én. 
A választmány nevében: az elnökség.

— Kistükör. Dr. Kecskeméthy István ko
lozsvári ref. theol. tanár szerkesztésében je
lenik meg ez az elsőrendű s igen nagy hoz
záértéssel megszerkesztett képes családi heti
lap. Ebben a tartalmas és változatos hetilap
ban a család minden tagja megkapja a maga 
olvasmányát. Dacára tartalmas voltának, elő
fizetési ára egy évre csak 200 leu, mig egy 
félévre 100 leu. Mutatványszámot készséggel 
küld a kiadóhivatal (Kolozsvárt, Ref. Theo- 
lógia), ahová az előfizetési dijak is küldendők.

— A posta, telefon és táviró uj ellen
őrzési módja. Petre Papacosztea, a romá
niai posta-, felefon és táviró vezérigazgatója 
uj ellenőrzési módot vezetett be az alkalma
zottak pontos és lelkiismeretes szolgálata el
lenőrzése végett. A múlt hét második felében, 
például, kiszállott a ploestii vasúti állomáson 
és telefon összeköttetést kért a központtal. 
A központ szabálytalanul hosszú idő múlva 
felelt felhivávára. Ekkor bement a p. t. t. 
hivatalába, amelyben több rendetleneséget 
állapított meg. Visszautazott Bukarestbe s on
nan táviratilag helyettesítette más egyénnél a 
ploestii hivatalfőnököt, a késedelmes telefo
nos kisasszonyt pedig fizetésének tiz napra 
való levonásával büntette meg. Az ekként 
alkalmazott büntetésekről körrendelettel érte
sítette az ország összes p. 1.1. állomások ve
zetőit, hogy abból mindnyájan okulhassanak.

— Meghalt az erdélyi unitárius egy
ház főgondnoka. Kolozsvárról jelentik: Pet- 
richevich Horváth Kálmán báró, az erdélyi 
unitárius egyház főgondnoka tegnap alsó-duki 
kastélyában meghalt. Az elhunyt egyházi fő
gondnok egész életének tevékenységét az uni
tárius egyház szolgálatában töltötte el és po
litikával sohasem foglalkozott. Erdélyben nagy 
tiszteletnek örvendett és temetése díszes kül
sőségek közölt ment végbe Alsó-Dukon, a 
családi ősi székhelyén.

— Magyarországon beváltják a régi 
ércpénzeket. Budapestről jelentik: A ma
gyar pénzügyminiszter egyik legutóbbi ren
deleté alapján az ezüstpénz, valamint az 
egyéb fémekből vert kisebb értékű váltópén
zek bevonása és papirkoronára való átcseré
lése megindult és országszerte a legnagyobb 
apparátussal folyik. A rendelet értelmében a 
Magyar Királyi Pénzverde és annak bizomá
nyosa a Magyar Nemzeti Bank és fiókjai az 
egykoronás ezüstérmeket darabonként 5950, 
a kétkoronás ezüstérmeket darabonként 11.900, 
az ötkoronás üzüstérmeket darabonként 15.200, 
a tizfilléreseket darabonkánt 150, a huszfillé- 
reseket darabonként 80, és az egyfilléreseket j 
darabonként 40 papirkoronás árfolyamon váltja: 
be további intézkedésig. Az ezüst-, nikkel-! 
és bronzpénzek 1927. január elsején elveszítik 
a törvényes fizetésieszköz jellegüket.

ERZSÉBET MOZI
a „TR ANSSYLVANI A“-ban.

Ma vasárnap junius hó 20-án 
délután 4™ és este 822 órakor

Botrány!
Regény a felső tízezrek életéből. 

Főszereplők:
Glória Jwattson, Rod la Rocqne

Továbbá:

Egy asszony
négy éjszakája.

Szerelmi történet Beregi O.-val.

— 100 százalékkal emelték fel a be- 
tegsegélyző járulékot. Az „Ellenzék“ Írja: 
Temesvári tudósitónk jelenti: A Casa Cent- 
rala (Munkásbiztositási Központ) mellett szer
vezett központi ellenőrző bizottság legutóbbi 
ülését Temesvárt tartotta meg Enescu mun
kaügyi vezérigazgató elnöklete alatt. Az ér
tekezlet tárgya a betegsegélyző járulékok fel
emelése volt, hogy ennek alapján a betegség 
miatt munkaképtelen munkások táppénzét is 
lehessen emelni. A munkaadók képviselői 
ellenezték a járulékok nyagyarányu felemelé
sét, reámutatva arra, hogy a befizetett össze
gek nagy része szétfolyik terméketlenül az 
adminisztráció csatornáin. Azonban nem vol
tak egységesek, mivel éppen az állam, mint 
munkaadó képviselői hozzájárultak a járulé
kok felemeléséhez, hozzájárultak a munkások 
és a hivatalbeli tagok is úgy, hogy a fel
emelési indítvány többséget kapott. 100 szá
zalékkal emelték fel a betegsegélyzői járulé
kokat, aminek megfelelőleg felemelik a táp
pénzeket is.

— Szinészeti hír. Amint értesültünk, Ti
bor Dezső színigazgató társulatával a jövő 
hó első felében circa 10—12 előadásra vá- 
rosunkba jön. Miután Szászváros a conces- 
siót kapott magyar szinigazgatők egyikéhez 
sincs beosztva, örömmel nézünk jövetelük elé. 
Bővebbet ezutáni számjainkban.

— A ref. nőegylet majálisa. Bizonyos
sággal közölhetjük, hogy a majális f. hó 27-én 
d. u. 3 órai kezdettel a kis-kollegium udva
rán megtartatik. E jóhirnevü majális iránt 
már is nagy az érdeklődés, hiszen Pista Vil
mos nem hiába fogja a talpalávalőt huzni, 
mert lesznek táncosok is. (Egyetemi és felső-
iskolai hallgatóink aztán ne hagyjanak szé
gyenben 1) De a program is vonzó, mert na
gyon változatos és mindenkire, öregre, fiatalra, 
gyerekre szórakoztató lesz. Körhinta, halász
sátor, tészta-, ital-, ételsátorok, confetti, tán
cos, jó zene, kiszolgáló szép asszonyok, leá
nyok... Külömb reklám ugy-e nem kell?) 
Csak gyerünk, mert aki mer, az csak nyerhet.

— Inspekciót e héten (junius 21. reg
gel 6 órától junius 28. reggel 6 óráig) a 
Vlad-féle gyógyszertár tart. Éjjeli csengő mű
ködik.

— A Cserna szabályozása Vajdahu- 
nyadon. Távirati értesítés érkezett Vajdahu- 
nyadra a közmunkaügyi minisztériumból, hogy 
a Cserna-szabályozási munkálatokat rövide
sen megkezdik. A városra nézve ez különö
sen árvédelmi szempontból óriási jelentőségű, 

i Vájjon a mi patakjainkat mikor szabályozzák ?

— Újra egy uj taxa. A kereskedelmi mi
niszter legújabb ez évi március 13-iki 21790. 
számú rendeiete szerint az ipari és kereske
delmi kamarák újjászervezése céljaira mind
azoktól, akik ipari vagy kereskedelmi vonat
kozású engedélyeket, kéréseket, bejelentése
ket, alaptőkefelemeléseket stb. stb. a helybeli 
elsőfokú iparhatósághoz benyújtanak, kötele
sek egyidejűleg egy taxát fizetni, amely min
den esetben más és más. Például: Részvény
társasági cégek cégbejegyzési kéréséhez 500 
leu, magáncégek, iparosok, kereskedők stb. 
300 leu, bor és szeszraktárak iránti ké
rés 2000 leu, italmérési engedélyek 500 leu 
stb. stb. Bővebbet az illetékes iparhatóságnál.

— A városi szegények segélye. A vá
roson — a város által segélyezett u. n. vá
rosi szegény — jelenleg 12 van, ezek mind
egyike fejenként és havonként 60 leüt kap. 
Békében havi három koronát kaptak s így 
aranyparitásban most kevesebbet kapnak. Bi
zony ha elgondoljuk, hogy a mai drágaság 
milyen nyomasztó, akkor ez nagyon kevés 
s ha jön a tél éppen semmi.

— Kérdés ? Tisztelt szerkesztőség, kérjük 
állandó kérdéssé tenni: Szászvároson mikor 
jön el annak az ideje, hogy jól kisütött, mel- 
lékiz és szagnélküli péksüteményeket együnk ? 
Elég volt már a pépmasszáju kenyérből, a 
sápadtképü perecek, zsemlék és kiflikből! 
Itt is, ott is panaszkodnak ezekre, miért is 
úgy a városi tisztiorvos, mint^, a rendőrség 
figyelmébe ajánljuk e panaszt is. Azokat a 
vendéglősöket, élelmiszerárusitókat, akik az 
ilyen sületlen és élvezhetetlen péksüteménye
ket forgalomba hozzák, szintén meg kell bün
tetni, mert ők azok, akik bármilyen minőségű 
péksüteményt átvesznek s ha a vevő panasz
kodik, ők is a pékeket szidják s reájuk há
rítják a felelősséget. Ha ez továbbra is igy 
megy Krajováből kérünk egy meglepő razziát. 
Tisztelettel: Több fogyasztó.

— A cséplési százalék egységes meg
állapítása. Az Erdélyrészi Géptulajdonosok 
Szövetsége folyó évre a cséplési dijakat egy
ségesen 8 százalékban állapította meg.

— Szenzációs római lelet Sarmisege- 
thuzán. Sarmisegethuzán újra szenzációs és 
tudományos szempontból rendkívül fontos le
letre bukkantak. Az ásatásokat Rosca kolozs
vári egyetemi tanár és Mailász József dévai 
muzeum-igazgató végzik. Az ásatások ered
ményéről lapunk közelebbi számában részle
tesen be fogunk számolni.

NY1LTTÉR?)
Egy „ordinare ember“.

Alólirott 1926. junius 13-án Kudzsiron a 
piacon tartott vásáron résztvéve, elhaladtam 
Bârsan György iparostársam sátra előtt, mi
kor is a szintén ott lévő és sátrában időző 
Hermeczi Károly szászvárosi kelmefestő min
den ok nélkül, anélkül, hogy hozzá egy szót 
is szóltam volna, a sátoros cigánypurdékat 
is megszégyenítő szemérmetlenséggel felém 
forditva sokszori 25-öket megérdemlő felét, 
a vásárosok előtt engem itt le nem irható 
módon megsértett. A jelenvoitakkal s az eset
ről tudókkal ez utón közlöm, hogy eme a jó 
Ízléssel ellenkező és egy önérzetes, komoly 
iparoshoz semmikép sem méltó és illő, de 
engem mélyen sértő botrányos magavisele
téért becsületem megsértése cimén ügyvédem 
utján a birői eljárást folyamatba tettem.

Orăștie, 1926. junius 15.
Liidwal Vilmos.

*) Ezen rovat alatt megjelent közleményért nem 
vállal felelősséget a Szerk.
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SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Névtelen levelekre nem válaszolunk, kéziratokat! drágitókat. A legutóbbi minisztertanácson 

I megállapították, hogy a kereskedők nagyrésze 

, a leu emelkedése dacára továbbra is fenn
tartja azokat az árakat, amelyeket a leu esé
sekor emeltek fel. A minisztertanács elhatá
rozta, hogy szigorú intézkedéseket hoz ezen 
spekuláció letörésére és azok ellen, akik ár
drágítóknak bizonyulnak, szabadságvesztés 
büntetéseket is fognak alkalmazni.

vissza nem adunk. |
M. J. Déva. Nagyon lekötelezne, ha az ásatások I 

folytatása közben talált ujabbi leletekről egy kis is
mertetést lapunk számára is bekiildene. Üdv.

L. F. Algyógy. Ha erre jár, találkozzék velünk.
„Öreg“. A közlésért hálás köszönet. Levél megy. 

Üdv.
Gy. L. Loxsád. Egy pár sort szívesen ven

nénk. Üdv.
jK. I. Küldeményét hálásan köszönjük. A többi

ről személyesen.
Elöfiixető. A „Felelősségemre“ cimü közlemé

nyét és nyilatkozatát jobb időkre tettük el. Ennek 
szellőztetése most nagyon ártana az intézménynek, 
amellyel lapunk is szoros nexusban van s máskü
lönben is mi mindig a közérdekeket óhajtjuk szol
gálni. Most is azt tesszük.

Kudxeir ? ?!

— Szigorúan fogják büntetni az ár-I Boltberendezés a Állványok, pult, 

lisztes-ládák s egyéb apróságok ol
csón eladók. — Cim: Kniesl Fülöp 
Orá§tie, Str. Augustin Bunea No. 5. 

188 1—2

Cenzurat de către Prefectura jud. Hunedoara : 
Dr, Manlu, subprefect.

Egy jobb házból való fiú ta
nulóul felvétetik. Cim: Szőllőssy 
üvegkereskedés, Orá§tie. 183 2-3:

Egy rikkancs-fiú vagy leány, 
aki hirlapok utcai elárusitását vál-1 
lalja, azonnal felvétetik a magyar1 
papirkereskedésben.

9 hnlozsuári hözkedvelt, hitiinő zamatu 
Czell-féle 

,Ur5O5‘ is ,Jíercules‘ söröK 
Szászvároson 

és környékén is mindenütt kaphatók.

Városi tö«Myo
Rfamnu-Társasán *<* ■

a
a

Szászváros és hőrnyéhB főraktára: 

Kartmann Mihály 
Országút (Preisich-ház).

elvállalja bármi
nemű nyomtatvá
nyok, részvények, 
művek, folyóira
tok, stb. legmo
dernebb stilszerü 
előállitását, ennek

I I
A hélybeli 184 2-6 

CENTRAL vendéglőben 
eme elismert sörök jégbehütötten, 
naponkénti friss csapolásban palac
kokban és poharanként kaphatók!

H° bővelkedik a leg- ■
nagyobb válasz
tékban irodai, is
kolaikellékekben, 
folyóiratok, vala
mint az irodalom 
legjobb műveiben 
stb. a legjutányo- 
sabb árak mellett

■_______________________________ ■
■ s ■ ■ ■ B ■ ■ ob ■ ■ ■ o ■ ■ ■

185 2-3

3

Mühimzési 
tanfolyam! i

Tisztelettel értesítjük a n. é. 
közönséget, hogy julius hó- 
napban egy kéthetes nagy | 
mühimzésü tanfolyamot nyitunk. >

A tanfolyamon, amely ingye- 
nes lesz, résztvehet mindenki, .t<
aki eredeti karikahajós Singer L 
féle varrógéppel rendelkezik, 
vagy akik ez alkalommal cé
günktől varrógépet óhajtanak 
vásárolni.

A vásárolt varrógép 

ára 30 havi 
részletben törleszthető le.

Beiratkozni és bővebb felvi
lágosítást nyerni alant jegyzett 
cégünknél lehet. Tisztelettel:

J

Societate pentru comerciul cu mașini de & 
cusut „SIHGEH“

1 BOURNE & Comp. .
H fióhja Orăștie, Országút.

Szászvárosra érkező vonatok menetrendje:
Érvényes 1926. május 15 tői.

Tövis felöl érkezik:
Személyvonat

n

n

n

n

Arad felöl érkezik:
Személyvonat

»
n

n

n

n

Gyors 
Vegyes 
Személy
Gyors 
Személy

Gyors 
Vegyes 
Személy 
Személy 
Gyors

1
1
6
8
8

17

óra
M
n

n

n

n

30 p.-kor (éjjel)
n »

„ csak Piskiig
n

»

57
59 .
12
30
53

2 óra 58
4
5

10
19
21

»

m

n

n

Express

46
24
59
47
44

p.-kor
0

„ Alkenyérig
w

M

vonatok:
Arad felöl érkezik 10 óra 38 perckor
Tövis „ „ 19 „ 52

Ezen vonatok Szászvároson nem ál
lanak meg.

Vonatjáratok a megyében:
Déváról indul Tövis felé: gyors

4 06
21 05

Déváról indul Arad felé: 9 16
2 40

Piski-Vajdahunyad.
Piskiröl indul 4 33,16 10, 21’20, 11’15,7’05
Vajdahunyadról indul Ó37, 5’47,

1410, 15’70 
Piski—Petrozsény.

indul 4’40, 10’40,
„ 5 03, 14’45,

Alvinc—Nagyszeben.
Alvincről indul 423, 1210,
Szebenböl „ 3’40, 12 20,

Alkenyér—Kudzsir.
Alkenyérről indul 1’45, 5’20, 12’30,
Kudzsirról „ 2 42, 6’50, 16’20,

személy
941

18 32
9-40

19 07

8 05,

Piskiröl
Petrozsényból

2140
22 01

17-30
19 30

20 30
23 32

Nagyban és kicsinyben kapható a

Schuíeri Frigyes szeszgyár Kt-nál Orăștie I
? ? A ? ?
Schttleri frigyes szeszgyár Rt. ajánlja: 
elsőrangú likőr-különlegességeit, továbbá min
denféle pálinka-, rum- és borpárlatait, úgyszin
tén a kiváló zamatu küküllőmenti fajborait 

hordókban és palackokban

A „Tordai sörgyár Rt.“ sörei nek^| 

a híres „LUX“ sörnek Ș 
is főnagyraktára.

Nyomatott a SxAsxvArosi Könyvnyomda Räszyänytäi^asAg oyorrmitóiAn 1926


