
XIV. évfolyam. Orá$tie (Szászváros), 1926. szeptember 12. 36. szám.

Előfizetési árak:
Egész évre — — — 160 Lei. I Negyed évre— — — 40 Lei. 
fél évre — 80 . | Egyes szám ára — — 3-— „

Nyllttér aoroiilcérit 1O Lel.

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

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

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

Mindenféle szövetek, 
vásznak, 

harisnyák 
a valuta javulása folytán múlt 

évi áraknál

20%-kal
olcsóbban kaphatók

Cári Zobel
divatkereskedésében Orástie

33 4-19

o
5"
w 
O>

w
O'

N 
&> 
r
O'

ü 
í?
K (D

Ingyenes jogvédő 
irodák felállítása*

* Fenti érdekes és megszívlelendő cikket a Gyer- 
gyószentmiklóson megjelenő „Gyergyói Újság“ című 
laptársunktól vettük át. Szerk.

Justicia mérlegén ma már az igazság he
lyett leginkább a pénzt mérlegelik.

A nagy francia forradalom egyik gigászi 
vívmánya volt, hogy megalkotta a tulajdon
képpeni jogegyenlőséget és a jogszolgáltatást 
a jogingyenesség elvén jelölte ki. 1789. után 
az emberiség merész''eszméi, ahelyett, hogy 
ideális magaslatokra kapaszkodtak volna, 
hengerbuckázva buktak a legsötétebb reakció 
mélységeibe. Az egyes államok immel-ámmal 
potemkin eszméket valósítottak meg, melyek 
hasonlók voltak az eredetihez, de ez a pom
pás hasonlat csak az árnyék hasonlatossága 
a merőben különböző fához.

A jogingyenesség árnyékmásai az egyes 
országokban más és más képet vettek fel. 
Magyarországon, Angliában, az Egyesült- 
Államokban és Németországban maguk a bí
róságok adtak jogsegélyt és jelölték ki az 
ügyvédet, aki a jogkereső nincstelen képvi
seletét köteles volt minden ellenszolgáltatás 
nélkül ellátni. Aki ismeri a mai idők embe
reinek pénztkergető mentalitását, az jól tudja, 
hogy mit jelent az a kegyes, kiosztott ingye
nes igazságszolgáltatás.

Dániában, Argentiniában, Oroszországban 
a törvény állapítja meg az ingyenes jogszol
gáltatást, de csak az I. fokú hatóságoknál. 
Aki fellebbezni akar, ha az utolsó párnáját 
is eladja, akkor is eleget kell, hogy tegyen 
justicia mérlegképes zsebének.

Franciaországban, Olaszországban a jog
ingyenesség „haladottabb“ formáját valósí
tották meg, melyet később Románia is átvett. 
A román ügyvédi törvény szerint az ügyvédi 
kamarák egy speciális irodát kötelesek fel
állítani, ahol a szegény embereknek ingyen 
jogsegélyt kötelesek nyújtani. Ezen intézmény 
által a vagyontalan jogkeresők nemcsak in
gyen ügyvédi támogatást, hanem taxa és 
egyéb illetékmentességet is élveznek. Az in

gyenes jogvédő irodák nagy jelentősége el
vitathatatlan. Fontosságuk egyrészt abban 
csúcsosodik ki, hogy a szegény emberek ér
dekeit minden jutalmazás nélkül megvédi, 
másrészt a felek felvilágositásával megaka
dályozza, hogy olyan ügyeket is folyamatba 
tegyenek, melyek előbb-utóbb elérhető ered
mény nélkül az irattárba kerülnének.

A francia eszmét romániai meghonosítása 
után a nagyváradi ügyvédi kamara valósította 
meg legelőször. Dr. Pop Romulus, a kamara 
kiváló titkárának érdeme, hogy a jogvédelem 
intézményei közé ez az uj intézmény beikta- 
tódotl. Az ügyvédszövetség még a szabály
rendelettel bíbelődött, mikor a nagyváradi 
kamara már feláilitotta ingyenes jogvédő iro
dáját és dr. Pop Romulus egy ideiglenes 
szabályrendeletet is elkészített. Az iroda az 
elmúlt év októberében kezdte meg működé
sét. A törvényszéken kapott helyet egyetlen 
kis szobában, földszint 35. sz. Bútorait, két 
öreg Íróasztalt és egy régi szekrényt, tintát, 
mappát a törvényszék és az ügyvédi kamara 
közösen adták össze. Azóta az iroda nagy
szerűen dolgozik és nagyon sok ügye van 
elkönyvelve, amikben döntést produkált.

Különösen vasárnapokon keresik fel sokan 
a földszinti 35. számú szobát. Falusiak adják 
elő ügyes-bajos dolgaikat és kérik ügyük 
igaz támogatását. A városiak, szegény embe
rek, hadiözvegyek, hadiárvák és rokkantak 
nap-nap után fordulnak meg a kicsi iroda
helyiségben és kérnek ingyenes jogsegélyt. 
Ahol a szegénység, mint egyetlen feltétel iga
zolva van és a kérés jogos, ott felveszik a 
szükséges adatokat és az eljárás olyan gyor
san és precizen történik, mint a leghiresebb 
ügyvédi irodában.

Azt hisszük, hogy Hunyadmegyében is el
férne egy ingyenes jogvédő iroda, mert a 
szegénység itt sem ismeretlen fogalom, az 
ügyvédi taxák pedig elég magasak.

Az ingyenes jogvédő irodák fenntartása a 
városok és a vármegyék kötelessége, igy ezt 
a vármegyei ügyvédi kamara és a vármegyei 
tanács figyelmébe ajánljuk.

Életbeléptek a bőr-, üveg-, vas- 
és textilárukra vonatkozó 
uj behozatali vámtételek.

Az „Ellenzék“ irja: A hivatalos lap szept. 
1-iki számában megjelent a minisztertanács 
határozata, amely életbelépteti az alábbi uj 
vámtételeket. A rendelkezés Szeptember 4-ével 
már életbe is lépett.

Az alábbi felsorolásban zárójelben közöl
jük a vámtörvény vonatkozó pontjait. Az ösz- 
szes vámok aranyleuekben értendők. Az uj 
tételek a következők:

Készbőráruk 63 kilógramonként 1.25 arany- 
leu. Fekete, vagy színes boxbőr 2’50 aranyleu.

Cipészáruk készen vagy kiszabva (75) ki- 
logramonként 375 leu, cipészáruk a (64) 
vámtétel alatti bőrökből 2 25 ieu.

Sörélesztő (233) folyékony, vagy sajtolt 
mm.-ként 62'50, poralakban szintén 62 50 
aranyleu.

Üvegáruk (5 35) lapok és táblák 5 mm.-nél 
vékonyabbak, méretenként 14'40, 16*20  és 
20 40 aranyleut.

Hengerelt vas (7), (5), (86—b) mm.-ként 
9, 10 és 11*67  aranyleu.

Sin (13), (5 87) mm.-ként 11 aranyleu.
Alátétlemez (15605) Sinheveredek mm.-ként 

20 aranyleu.
Hengerelt vas méretezve (16—605) 30 

aranyleu.
Hengerelt vaslemez méretek szerint (17— 

5.90) 13.30, 15, 16, 18.33 és 20 aranyleu 
mm.-ként.

Cinnezett, vagy olmózott vas (18—5.91) 
méretek szerint 23.33, 26.88 és 30 aranyleu 
100 kgr.-ként.

Fordító korongok, váltókitérők (51—606) 
mm.-ként 33.83 aranyleu.

Csapágyak, kapcsolók (52—609) 33.33 
aranyleu.

Kerékkoszoru vasúti kocsik részére(57—608, 
609) nem esztergályozva 25, esztergályozva 
35 aranyleu.

üözmozdonyok méret szerint mm.-ként 
50—80 aranyleu.

Szövetek gyapjúból (482—101), ha négy
zetméterenként 800 gramtől 650 grammig 
nyomnak kgr.-ként 7 aranyleu, 650 kgr.-tól 
500 grammig 10 aranyleu, 500 grammtól 700 
grammig 20 aranyleu.

Művész-estély.
Egy igazán magas nivóju művész-estélyben 

volt része városunk közönségének e hó 4-én. 
U. i. a Tibor Dezső szintársulatának közked
velt tagjai közül Takács Antal, Takács An- 
talné és Bízza Laci, helybeli műkedvelő ur- 
hölgyek és urak közreműködésével művész
estélyt rendeztek a „Central“ színházi termé
ben, amely ezúttal is minden tekintetben 
jól sikerült. — A konferáló Bede Sándor ur 
a tőle már megszokott talpraesettségével nyi
totta meg az előadást, amely mindvégig ál
landóan lekötötte a hallgatóság figyelmét.

Bevezetőül Takács Antal színművész ma
gyar dalokat énekelt kellemes, fülbemászó 
hangján. A nagy hatást elért énekszámokhoz 
Vas Liliké urleány magasabb technikáról ta
núskodó precíz zongorajátéka szolgáltatta a 
kíséretet. Frenetikus taps volt jutalmuk.

Szinre került „Borsosné bolondja“ c. 1 felv. 
vígjáték, amelyben Takács Antalné élethü és 
temperamentumos Borsosnéja ép úgy, mint 
Gönczy Pál Józsija állandó derültségben tar
totta a közönséget. Triznyai Erna a Marcsa 
szerepében ez alkalommal is kedves és bá
jos volt. Takács Antal a szerelmes jegyző 
szerepét ezúttal is élethűen kreálta. Viharos 
taps s virágcsokor volt jutalmuk.

Bizza Laci színész táncszámjai ez estén is 
fényesen dokumentálta ebbeli tehetségének 
kiválóságát. Különösen a nagyon n^héz és 
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fárasztó korcsolya-tánc tetszett a közönség
nek, amely megismételtette a művésszel e 
táncot is. A tapsból, virágból neki is bőven 
kijutott.

Színre került még ez estén a „Katalin“ c. 
1 felv. vígjáték is, amelyben a címszerepet 
Szőllősyné Seidner Lici urhölgy játszotta. A 
közönség ez alkalommal is meggyőződött ar
ról, hogy a hivatásos színművészeket is meg
szégyenítő ügyességgel, arravalósággal meg
játszott szerep minden jelenete értékes mű
vészi teljesítmény volt. Ugyanezt mondhatjuk 
Gönczy Pál úrról, aki a tanár szerepében 
brillírozott ez estén. Takács, Takácsné és Bizza 
Laci színművészek rutinos játéka csak fo
kozta a vigjáték sikerét. Taps, virág hono
rálta a mindvégig derültséget keltő és precíz 
előadást.

A nem nagy számú, de lelkes közönség 
egy kellemesen eltöltött est emlékeivel tért 
haza az előadásról, melynek befejezéséül az 
éttermi fehér asztaloknál Mélák József zene
kara szórakoztatta a publikumot. A vidám 
hangulat a hajnali órákig tartotta együtt a 
szereplő művészeket és a lelkes közönség 
jó részét. Riporter.

NAPI HÍREK.
— Személyi hir. Autentikus forrásból 

nyert értesülésünk szerint Lapadatu pénzügy
miniszter e hét folyamán vármegyénket is 
meglátogatja. Első állomása Déva lesz. Lá
togatásának célja a hunyadmegyei pénzügyi 
adminisztráció megvizsgálása. Lapadatu mi
nisztert közelebbi szálak fűzik vármegyénk- 
hez s főleg Szászvároshoz, mivel annak ide
jén mint az „Ardeleana“ helybeli pénzintézet 
igazgatója több éven keresztül itt tartózko
dott. A miniszter fogadására nagyban folynak 
az előkészületek.

— Áthelyezés. A belügyminiszter Ghisoiu 
Joachim szászvárosi áll. rendőrparancsnokot, 
tart, hadnagyot a szolgálat érdekében régi 
állomáshelyére, Gyergyószentmiklósra helyezte 
át. A több mint 3 éve ide helyezett rendőr
parancsnok ittléte alatt nemcsak felettes ha
tóságainak, hanem conciliáns és igazságos 
magatartásával az itt együtt élő különböző 
nyelvű és vallásu polgárságnak is teljes mér
tékben kiérdemelte megelégedését, becsülését. 
Távozását — amely csak visszahelyezés — 
széles körben sajnálják. Kívánjuk, hogy uj 
állomáshelyén is az a szeretet vegye körül, 
amelyben itt részesült.

— Templomavatási jubileum Piskin. 
F. évi aug. 22-én, vasárnap volt 40 eszten
deje, hogy néhai Lönhardt Ferenc pöspök 
1886. aug. 22-én a piskii róni. kath. temp
lomot fölszentelte. A templom fölszentelésé
nek 40 éves jubileumát impozáns módon ün
nepelte meg az egyházközség. D. e. 10 órai 
kezdettel Zomora Dániel nagyprépost, püspök
helyettes fényes papi segédlettel infuiás mi
sét celabrált, melynek folyamán P. Szathmári 
Román vajdahunyadi házfőnök theológiai ta
nár méltatta az ünnep jelentőségét a szószék
ről. A szentmisét ünnepi diszközgyülés kö
vette a plébánia kertjében, ahol Ócskái Ist
ván földbirtokos, egyházi főgondnok, meleg 
szavakkal üdvözölte aranymiséje alkalmából 
Zomora Dániel nagyprépostot s felkérte a 
díszközgyűlésen való elnöklésre. Zomora Dá
niel püspökhelyettes megnyitó beszéde után 
Serestély Béla egyháztanácsos ünnepi beszéd 
keretében inditványt terjesztett elő a jubile
umi ünnepnap jegyzőkönyvileg való megörö- 
kitésére. Azután Hoboth Á József esperes 
plébános mondott magasszárnyalásu beszé
deit, melyben méltatta a templomalapitó né

hai Lönhardt Ferenc, érd. püspök érdemeit. 
Zomora Dániel nagyprépost zárószavai után 
az ünnepi jegyzőkökönyvet az összes jelen
volt hivek aláírták s a plébánia irattárában 
emlékül való megőrzésre elhelyezték. A disz
közgyülés a Magyarországon üdülő Majláth 
pöspököt meleghangú táviratban üdvözölte.

— Halálozás. A kérlelhetetlen halál újra 
egy derék, munkás férfiút ragadott ki az élők 
soráből: Vájná Adolf aradi butorgyáros folyó 
hó 8 án 44 éves korában meghalt. Az el
hunytban feleségén és nevelt gyermekén kí
vül Izrael Heimann helybeli terménykeres
kedő az édes öccsét, Hajnal Izidor kir. járás- 
birósági irodaigazgató pedig a sógorát gyá
szolja. Temetése Aradon óriási részvét mel
lett ment végbe. A városunkban is ismert és 
kedvelt butorgyáros halála széles körben mély 
részvétet váltott ki.

— A dévai Iparos Bank ügye. A dé
vai Iparos Bank alapitói augusztus 29-ére 
közgyűlést hívtak össze, hogy a részvény
jegyzési határidő meghosszabbittassék. — A 
szép számban megjelent érdeklődő közönség 
azonnal mintegy ujabbi 280 darab részvényt 
jegyzett le, ezzel is megmutatva az érdeklő
dést a saját maga ügye iránt. A közgyűlés 
az aláírási határidőt meghosszabbította szept. 
30 ig vagyis az alakuló közgyűlést október 
1-én fogják megtartani. A dévai ipartestület 
elnöksége tekintettel arra, hogy még mintegy 
400 részvény nincsen lejegyezve, felhivja az 
érdekeit iparosság figyelmét, hogy már a sa
ját érdekében is jegyezzen részvényeket. Egy 
független, politika mentes iparos bank min
den tisztességes iparosnak az érdeke s igy 
mindenki teljes anyagi erejével valósággal 
köteles résztvenni annak létrehozásában és 
fentartásában. Az ipartestület elnöksége re
méli is, hogy nem fog csalódni tagjaiban s 
a banközgyülés megnyitásáig már mind a 
400 darab még le nem jegzett részvénynek 
akadni fog gazdája.

— Koncert. Őfelsége Ferdinánd király 
helyben felállitandó szobrának alapja javára 
— amint már megírtuk — f. hó 18-án a 
„Central“ színházi termében a helybeli 92-ik 
gyalogezred zenekara nagyobbszabásu hang
versenyt rendez. A hangverseny, — melyet 
Horceag karnagy fog dirigálni — programja 
a következő: 1. Rossini: Teli Vilmos, nyi
tány. 2. Cutrupi: Flori de Bragadiru, egy
veleg. 3. Thomas: Mignon opera nyitánya. 
Szünet után. 1. Wagner Richard: Lohengrin 
opera nyitánya. 2. Halvey: Opera ária a 
„Zsidónő“-böl. 3. Verdi: Egyveleg az „Aida“ 
operából. Felhívjuk a közönség figyelmét erre 
a zenei eseményszámba menő koncertre, a 
mely iránt már most nagy és általános ér
deklődés mutatkozik. Szászváros zeneértő és 
kedvelő intelligens közönsége örömmel fog 
sietni e kettős célt szolgáló hangversenyre.

— Házasság. Tuiván Cornél helybeli ke
reskedő f. hó 18-án tartja esküvőjét Ferenczy 
János helybeli kir. adótárnok kedvesés bájos le
ányával, Emmikével. Sok szerencsét és tar
tós boldogságot kívánunk az uj párnak I

— Eljegyzés. Muntean Sabin dévai ipa
ros a napokban tartotta eljegyzését néhai Nagy 
Samu szászvárosi iparos leányával, Margittal. 
Gratulálunk I

— Diákok katonai szolgálat elhalasz
tás! kérelme. A Monitorul Oficial legutóbbi 
száma közli a hadügyminiszter rendelkezését, 
mely szerint azok a diákok, akik még nem 
adták be tanulmányi haladékukra vonatkozó 
kérvényüket, szeptember 15-ig nyújthatják be 
kéréseiket, mig az igazoló okmányokat de
cember elsejéig kell beadni.

— Tizennyolcéves kortól vesznek fel 
hallgatókat a jegyzői tanfolyamra. A 
jegyzői tanfolyamokra vonatkozó rendelkező 
seket akképp változtatták meg, hogy nem 21 
éves kortól vesznek fel oda hallgatókat, ha
nem már 18 éves kortól fogva.

— Eszperantista kongresszus Galacon. 
A romániai eszperantisták f. hó 11 —13 án 
tartják meg hatodok országos kongresszusu- 
sukat Galacon. A kongresszus fövédnökségét 
Trancu Jasi miniszter és Gavanescul tábor
nok vállalták. A háromnapos program felöleli 
az eszperantista mozgalom és irodalom ak
tuális kérdéseit és a többek között gyászün
nepély keretében méltatják Baghy Gyula, a 
nemrégen elhunyt eszperantó-költő munkás
ságát.

— Halálozás. Súlyos csapás érte Gyenge 
Sámuel lozsádi lévita-lelkészt: édesanyja, id. 
Gyenge Ferencné szül. Kerekes Borbála Bö- 
lönben (Háromszék megye) 48 éves korában 
meghalt. Halálát férjén és 11 élő gyermekén 
kivül kiterjedt rokonság gyászolja. Temetése 
Bölönben óriási részvét mellett ment végbe. 
Ugyancsak néhány nap múltán az elhunyt
nak édesanyja is 89 éves korában meghalt. 
A kettős gyászt ért lévita-lelkész fájdalmában 
hivein kivül számos jóbarátja, ismerőse osz
tozik.

— Inspekciót e héten (szept. 13. reggel 
6 órától szept. 20. reggel 6 óráig) a Viad- 
féle gyógyszertár tart. Éjjeli csengő működik.

— A dévai iparosok önsegélyző egye
sülete. Az elmúlt pénteken tartott ipartestü
leti választmányi ülésen Chinda Miklós, az 
ipartestület elnöke életrevaló eszmét vetett 
fel. indítványozta ugyanis, hogy az ipartes
tületet, heti 20 leues befizetési alapon. A ta
gok 5 évig fizetnék ezt a dijat s akkor egy 
összegben kikapnák az egyesülettől, ellenben 
ha valaki 5 éven belül elhal, teljes összegé
ben megkapja az 5000 leüt, tekintet nélkül 
arra, hogy hány hétig fizette a 20 leüt. Ezen 
eszmét az elnök egy halálesettel kapcsolat
ban vetette fel s.a választmány nagy lelkese
déssel magáévá tette a dolgot és elfogadta 
azt. Az egyesület pénzét az iparosbank fogja 
kamatoztatni, amely kamatokból az esetleges 
rizikót is könnyen tudja vállalni. — Rizikó 
azonban nem igen lehet mivel az egyesüle
tet csak akkor tudnák létrehozni, ha legalább 
500 vagy több tagja lenne, amely esetben az 
elhalálozások száma miatt kifizetendő ösz- 
szeg nem haladná túl a kapott kamatok ösz- 
szegét. Minden polgárnak joga van belépni 
az egyesületbe.

— Paal András verseskönyve: Ősi föl
dön. Hosszú időn keresztül Csíkszereda vá
ros lakósa volt Paal András lakatos-mester, 
az egyszerű, szerény kis iparos, aki nehéz 
napi munkája után minden idejét a költé
szetnek szentelte. Még háború előtt Brassóba 
költözött, ahol azóta is legodaadóbb munkása 
a különböző magyar egyesületeknek és mű
velője a magyar költészetnek. Szakemberek 
igen sokszor kérték, hogy költeményeit ren
dezze sajtó alá, hogy legyen az a magyarság 
közkincse. Azonban ezen kérés elől az ő nagy 
szerénységével mindig elzárkózott. Ez az em
ber, aki az általa annyira szeretett és anyagi 
gondokkal küzdő magyar kultur egyesületek
nek anyagi támogatást nem nyújthat, ma fel
ajánlotta azt ami neki a legdrágább: a költe
ményeit. Átadta azokat egy irodalmi szakem
bernek, hogy sajtó alá rendezze. Az elérhető 
tiszta haszon összegét felerészben a Brassói 
Magyar Dalárdának, felében a Brassói Szé
kely Társaság tanonc otthonának ajánlotta 
fel. Így született meg Paal András „Ősi föl
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dön“ című verses könyve, amely gyűjteménye 
ennek az őstehelségü lélek szebbnél-szebb 
kitermelésének. Kérjük városunk közönségét, 
különösen iparosságunkat és dalos testvére
inket, mindazokat, kik tehetik, rendeljék meg 
Paal András költeményeit. A csinos kiállítású 
verses kötet ára 60 leu. Előjegyezni lehet a 
könyvre a Csíkszeredái Ipartest lilét hivatalos 
helyiségében.

— Munkaközvetítés. A dévai áliami mun
kaközvetítő hivatalnál Str. Aurél Vlaicu No. 
1. bejelentések utján a következő munkások 
kaphatnak azonnali belépésre alkalmazást: 
5 szakácsnő, 1 borbély, 9 kömives. 1 ház
vezetőnő, 1 fizetőpincérnő, 1 cselédleány, 2 
béres, 4 cseléd, 4 emberpár, (földbirtokos
hoz). — Foglalkozást keresnek azonnali be
lépésre a következő munkások: 1 gépkocsi
vezető, 1 tisztviselő, 2 kereskedő, 4 házveze
tőnő, 1 fogtechnikus. — A közvetítés telje
sen ingyenes és a legrövidebb időn belül tör
ténik. Mindazon munkások kik az állami köz
vetítő hivatal utján kapnak elhelyezést 50 
százalékos utazási kedvezményben részesül
nek, úgyszintén családtagjaik is, ha munkás
sal mennek. Minden munkás, munkábalépése 
alkalmával a következő iratoknak kell birto
kába legyen: a) Munkakönyv, b) lakásvál- 
toztatásiigazolvány, a „Bíróul Populatiei“-töl. 
Ha a munkás nem rendelkezik a fenjelzett 
iratokkal, meg lesz büntetve, valamint mun
kaadója is, ki őt ez iratok nélkül alkalmazta. 
Felhívjuk b. figyelmét a t. közönségnek, hogy 
jelentsék be a hivatalnál bármelyik munká
nak pont d. e. 8—12-ig és délután 3—5-ig. 
A bejelentés történherik személyesen, szóval, 
Írásban, postán vagy telefonon; szám 43. Az 
állami munkaközvetitő hivatal zezetője: Sassu.

— Rossz üzlet a magánuzsora. Az „Er
délyi Ipar“ írja: A magánkölcsönök eltűntek 
a piacról, dacára annak, hogy 40 százalékot 
is kaptak. Ennek oka egyrészt, hogy az adós 
nem birja terminusra kifizetni a kölcsönt, 
másrészt, hogy a rósz üzleti viszonyok oká
ból az ilyen kölcsönök egyharmada lett du- 
bióz. Csodálatos, hogy ez az állapot ily ké
sőn állott be, amikor szinte köztudatba ment 
át, hogy az ilyen kossziba adott pénz után 
való nyúlás már az utolsó szalmaszál utáni 
kapkodás jele. Sok-sok pénzéhes ember vesz
tette el a vámon, amit a réven szerzett, kü
lönösen, ha figyelembe vesszük, hogy a bí
róság per esetén csak 12 százalékot ítél meg 
kamatban és hogy a perköltség nemcsak ezt 
a csekély kamatot, hanem még a tőke egy- 
részét is megette.

— Halálozás. Vákár Lajos, a Csíkszere
dában megjelenő „Csíki Lapok“ c. laptársunk 
felelős szerkesztője a napokban 50 éves ko
rában meghalt. A közszeretetben álló szer
kesztő halálát feleségén és két gyermekén 
kívül kiterjedt rokonság gyászolja. Az elhunyt
16 éve laptulajdonosa és 4 éve szerkesztője 
a „Csiki Lapokénak s értékes közéleti mun
kásságot fejtett ki. Temetése óriási részvét 
mellett ment végbe Csikszeredában. A lap 
felelős szerkesztője Részegh Viktor lett.

— A Maros áldozatai. A Maros — mint 
minden évben — az idén is áldozatokat kö
vetelt. F. hó 3-án a dévai Ujváry asztalos
mester Huszti Antal nevű tanonca 4 társá
val a Marosban fürdőzött. Huszti és egyik
17 éves társa örvénybe került s odafulltak. 
Társaik csak nagy későre vették észre, hogy 
a két fiú nem ad életjelt magáról s hiába 
keresték, nem találták meg őket, csak ruhái
kat vitték haza. Holttestüket másnap fogták 
ki a Marosból.

„Dorania Jardin“ 
Erzsébet kert-mozgó 

Hans Stephani vendéglősnél, Országút.
Szombaton és vasárnap 

este 8 órakor egy-egy előadás. 
I Rodolphó Valentiné 
'a mozi-közönség korán elhunyt ked- 
| vencének emlékünnepélye 

Vérző aréna 
izgalmas dráma a bikaviadorok életéből. 
Rodolphó Valentinó legjobb szerepében 

Továbbá:
Hogyan lesz a 

lányból asszony 
Elsőrangú szalon vigjáték COLLEN 
MOORE, a legbájosabb film naiva sze
replésével. Uj csillag! Itt először!

— Értesítés a nagyenyedi ref. tanitó- 
és tanitonöképzőről. A fölvételre jelentke
zett növendékeket értesitem, hogy a beirat
kozás szeptember 1 — 10 napjain, a javító, 
pótló, kölömbözeti és fölvételi vizsgálatok 
szeptember 20—22 napjain lesznek. Akik a 
távolság miatt és költség kímélés szempont
jából a jelzett időben beiratkozásra nem je
lenhetnek meg, azoknak a beiratkozás szept. 
23—25-ik napjain történnek. Csak azok Írat
hatók be, akiknek az előirt okmányai rend
ben vannak, s akik az egész évre fizetendő 
dijaknak egyharinadát befizetik. A hátralékos 
tartozások szintén kiegyenlitendők. Az iskolai 
év ünnepélyes megnyitása szeptember 26-án 
vasárnap délelőtt 10 órakor lesz; a tanítás 
27-én kezdődik. Az érdeklődőket arról is ér
tesitem, hogy a tanitónöképzőben mind a hét 
osztály, a tanítóképzőben pedig a Ill-ik osz
tály kivételével a többi hat osztály működni 
fog az uj iskolai évben. Aiud—Nagyenyed, 
1926. aug. 30. Fejes Áron igazgató.

— A „Korunk“ uj száma. A „Korunk“ 
augusztus—szeptemberi 112 oldalas száma 
valóságos szenzációképen hat a magyar nyelv
területen. Most megjelent uj számában Föl- 
dessy Gyula kezdi meg mélyenjáró tanulmá
nyát Spengler alapvető eszméiről. Spengler 
két legfőbb alapgondolatát: a nyugati kul
túra pusztulásának hirdetését és a kultúrák 
teljes különváltságának tanát veszi a kitűnő 
budapesti tudós kritikai bonckés alá, felfedve 
ezen állítások egyolduluságait. Németh Antal 
az európai szinházkultura mai helyzetéről szá
mol be. N. Apáti Jolán, akinek nemrégiben 
igen érdekes könyve jelent meg Dosztojevsz- 
kiről a bécsi Internationaler Psychoanaliticher 
Verlagnál, a Montessori iskolát ismerteti. Ligeti 
Pál budapesti épitész, akinek most jelent meg 
egy igen érdekes és nagy feltűnést keltő 
könyve Uj Pantheon felé címmel, hasonló 
cím alatt összefoglalja könyvének Spenglert 
folytató és kiegészitő gondolatmenetét. I. R. 
Bloch a francia irodalom fejlődését ismerteti 
a háború óta. Radóné Kempner Magda be
fejezi fantasztikus regényét, az integrállénye
ket. Movila, a vezér cim alatt pedig Panait 
Istrati, a Franciaországban ünnepelt nagy ro
mán iró egy megkapó erejű elbeszélését hozza 
kitűnő magyar forditásban a Korunk. A „Kul- 
turkrónika“ és „Szemle“ rovatban érdekes- 
nél-érdekesebb cikket kapunk. Ezek mellett 
még néhány érdekes szemle és jegyzet teszi 
páratlanul gazdaggá e terjedelmes kettősszámu 
tartalmát.

— Beiratás. A kolozsvári felsőkereske
delmi fiú iskola magyar tagozatán a beírá
sok szeptember 1 —15-ig, a javító vizsgála
tok szeptember 15-én tartatnak. A magán
vizsgálatok szeptember 15-től—23-ig tartat
nak. Az I. osztály felvételi vizsgája szeptem
ber 24. és 25-én tartatik és pedig a mate
matikából, a francia- és a német nyelvből 
csak Írásbeli, a románból és a földrajzból 
csak szóbelileg. — E vizsgálat anyaga meg
egyezik a középiskolák IV. osztályának tan
anyagával. Az elődadások szeptember 26-án 
kezdődnek. Fiú és leány magántanulók októ
ber 15-ig iratkozhatnak be.

— Hetenként jelenik meg a „Színház 
és társaság“. Az ország legolvasottabb leg
nagyobb képeslapja a Színház és társaság 
szeptember 4-től ismét hetenként fog meg
jelenni. Heti megjelenését az teszi szüksé
gessé, hogy a jövőben méginkább szolgála
tára lehessen a magyar szinkulturának, mely
nek minden eseményéről, érdekességéről rész
letesen informálja majd az olvasóközönséget. 
Ezenkívül beszámol minden társaságbeli és 
sporteseményekről is. A szövegrészt a jövő
ben is gazdagon fogják díszíteni fényképek, 
rajzok és irodalmi mellékletén további foly
tatásokban közli: Tóth Sándor „A koldldus- 
város“ cimü regényét. A rendkivüli gazdag 
tartalmú, gyönyörű kiáliitásu lap emelett a 
legolcsóbb: ára az mindenütt, pályaudvaro
kon is csak 20 leu. Előrelátható, hogy a kö
zönség örömmel fogadja a lap hetenkinti 
megjelenésének hírét. A lap szerkesztősége 
és kiadóhivatala Cluj—Kolozsvár Str. Berde 3.

— Komlós-kenyér Szászvároson. Van
nak, akik nagyon szeretik a komlós-kenyeret 
s igy érthető, hogy az Ács László által sü
tött s a városháza melletti sátorban árusitott
komlós-kenyérnek sok vevője akad.

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

Tövis felől érkezik:
Személyvonat 1 óra 30 p.-kor (éjjel)
Gyors „ 1 n 57 n »
Vegyes „ 5 , 57 „ Déváig
Személy „ 8 „ 12 »
Gyors 8 „ 30 n
Személy „ 17 „ 53 9

Arad felől érkezik:

Arad felől érkezik 10 óra 38 perckor
Tövis „ „ 19 „ 52

Ezen vonatok Szászvároson nem ál-

Személyvonat 2 óra 58 p.-kor
Gyors 4 „ 46 ,
Vegyes „ 4 „ 32 „ Alkenyérig
Személy „ 10 „ 59 „
Személy „ 19 „ 47 „
Gyors „ 21 „ 44 „

Express vonatok:

lanak meg.
Vonatjáratok a megyében:

Déváról indul Tövis felé: gyors
406 

21 05 
Déváról indul Arad felé: 9 16

240

személy 
9'41 

18-32 
9-40 

19 07
Piski — Vajdahunyad.

Piskiről indul 4 33,16 10,21-20, 11-15, 7-05 
Vajdahunyadról indul 0-37, 5'47, 8 05, 

1410, 15-70
Piski—Petrozsény.

Piskiről indul 4-40, 10’40, 21’40
Petrozsényból „ 503, 14’45, 22 01

Alvinc—Nagyszeben.
Alvincről indul 423, 12 10, 17-30
Szebenből „ 340, 12 20, 19 30

Alkenyér—-Kudzsir.
Alkenyérröl indul 1'45, 5 20, 12-30, 20 30 
Kudzsirról „ 2 42, 6 50, 16 20, 23 32
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— Gabonapiac. — Búza. A beállott leu 
emelkedése folytán külföldi elhelyezése lehe
tetlen. Belföld gyenge árakat fizet, úgy hogy 
tua a legkitűnőbb búza ab nagymalom 820— 
830 leu körül helyezhető el csak. Kisforga- 
lomban ára 750—760 leu mm.-ként Tengeri. 
Ara időközben megszilárdult, úgy hogy mai 
áfa 600 leu mm.-ként. Zab. Uj zab már bő
ven van a piacon. Ára 500—550 leu mm.- 
ként. A liszt ára változatlan, mint eddig.

— A kádfürdő minden pénteken dél
után és szombaton egész nap nyitva van.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Névtelen levelekre nem válaszolunk, kéziratokat 

vissza nem adunk.
B. ü., Sz. V., Sch. K. Az iveket postára tettük. 

A többit személyesen.
T. A. ígéretünk szerint pár nap múlva ott leszünk. 
Alkenyér. A veszélyes útrészről már irtunk. A 

többiről ezután.

Két fiú tanoncul felvétetik. Cim: 
OP1NCAR MIKLÓS mészáros és hen
tes, Orăștie-Szâszvâros, jud. Hune
doara. 32 4-5

O3T AEROXON
a legjobb légyfogó megint kapható 
a „Szászvárosi Könyvnyomda Rt.“ 
könyv- és papirkereskedésében.

am
Meghívó.

A „Szászuárosi Könyvnyomda Részvénytársaság“
XXIY. ÉYI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT

1926. évi szeptember hó 19-én délelőtt 
11 órakor tartja a „Szászvárosi Takarékpénz
tár Rt.“ helyiségében, melyre a t. részvénye
sek ezennel tisztelettel meghivatnak.

Ha a nevezett napon a részvényesek kellő 
számban és kellő részvény képviseletében nem 
gyűlnének össze, akkor az alapszabályok 14. 
§-a értelmében a közgyűlés 1926. szept. 
hó 26-án délelőtt 11 órakor a már megne
vezett helyen tartatik meg, mely gyűlés a 
megjelent tagok és képviselt részvények szá
mára való tekintet nélkül fog határozni a kö
zölt tárgysorozatban felemlitett ügyek felett.

TÁRGYSOROZAT:
1. Elnöki megnyitó és a határozatképesség 

megállapítása.
2. A jegyzőkönyv hitelesítésére két tag vá

lasztása.
3. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság 

jelentése az 1925—26. év üzleti eredményé
ről, a nyereség- és veszteség-számla, vala
mint a mérleg jóváhagyása és a felmentvény 
megadása.

4. A tisztanyereség hováforditása iránti ha
tározathozatal.

5. Hat igazgatósági és négy felügyelő-bi
zottsági tagsági hely választás utján való be
töltése.

6. Netaláni inditványok.
Szászváros, 1926. évi szept. hó 4 én.

Az igazgatóság.
Megjegyzés. Az 1925—26. évi nyereség- és vesz

teség-számla, valamint a mérleg, továbbá az igazga
tóságnak és felügyelő-bizottságnak jelentései a köz
gyűlés előtt 8 napon át a hivatalos órák alatt a rész
vénytársaság könyv- és papirkereskedésében megte
kinthetők.

Az alapszabályok ll.§-a szerint szavazási jogával 
csak azon részvényes élhet, aki részvényeit le nem 
járt szelvényeivel együtt a „Szászvárosi Takarékpénz
tár Részvénytársaságinál a közgyűlést megelőző 
nap déli 12 órájáig elismervény ellenében — mely 
igazóló jegyül szolgál — letette.

>

1

1

Teherautó-fuvarozás!
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy Szász

városon a Főtéren (saját házamban)

teherautó-fuuarozjsi vjllalatot
létesítettem. Teherautómmal leendő fuvarozásra úgy hely
ben mint távolabbi helyekre átveszek mindenféle teher- és 
darab-árukat, élő kis állatokat (sertések, juhok stb.), bor
vidékről borokat s más hordós árukat, szállítom továbbá

iparosok s más vásárokra járók
portékáit, ládáit kísérőikkel együtt. Olcsó dij, szolid és 
pontos kiszolgálás! Tisztelettel:

ld. Bisztricsányi Ernő
Orăștie-Szâszvâros, jud. Hunedoara.

a ; a j a ; a ; a; aj ah a; a,va>; a .a. a; a

B 
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Orá§tie-ban Szászvároson
eladó egy ház a piacon;
16 lakószoba, 15—20 drb. állatra 
való istállók, több részre osztott 
fáskamra, nagy disznóólak, nagy 
csűr kocsik, szekerek részére, kút 
az udvaron. A 3 utcára nyiló, két 
bejáratú sarokház egy emeletes, 
földszinten a piaci fronton két üz
lethelyiség, külön gazdasági udvar. 
A ház és fáskamra feletti e célra 
alkalmas padlásokon több wagon 
gabona-féle fér el. Nagy és jól gon
dozott pince. Az udvar fele köve
zett, fele aszfaltozott. Az épületek 
jókarban vannak és tehermentesen 
szabad kézből eladók.

Bővebb információkkal a tulajdonos 
szolgál: Orá^tie (Szászváros), 
Piata Regina Maria No. 30.
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N R legjobb, a legzamatosabb sör a

|Tordai sörgyár Részvénytársasági

Nagyban és kicsinyben kapható aj

wSchuleri Frigyes szeszgyár ftt-nál Orsiié1

sore

? ? A ? ?
Sdtttkri 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,“ söreinek ^

la hires „LUX“ sörnek^
is fönagyraktára.

£
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