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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.

AdjuK gyermeKcinKet
az ipari pályába.

Ennek a világot égető rettenetes vi
lágháborúnak kellett eljönnie s lezajla- 
nia, hogy reá eszméljünk arra, hogy a 
népeket, a nemzeteket naggyá, hatal
massá, gazdaggá az ipar — és pedig 
a fejlettebb ipar — teheti. Az iparos 
államok gazdasági ereje, fölénye a há
ború folyamán is kitűnt s ha elgon
doljuk, hogy a világcsatában az iparnak 
mily fontos hivatása volt, elképzelhet
jük azt is, hogy ez a hivatás a nor
mális békés állapotokban a nemzetek, 
népek életére, fejlődésére s jövendő
jére mekkora fontossággal bir.

Nálunk — sajnos — az iparfejlesz
tés csak az utóbbi évtizedekben kez
dett eredményesebb munkát felmutatni, 
mikor is a mindenkori kormányok prog- 
rammjában az ipar és iparosság fej
lesztése nemcsak mint üres frázisok, 
hanem mint megvalósitott tények szere
peltek. A kormányok belátták, hogy az 
ipar fejlesztéséhez, emeléséhez szak
képzett, iskolázott iparosok nevelése 
szükségeltetik. E célt számos ipariskola 
felállításával s az ipari pályákra menők
nek anyagi s egyéb támogatásával igye
kezett elérni.

Ennek dacára az iparos pályára nem 
léptek olyan számban, mint azt várni 
lehetett, aminek okát — mondjuk ki 
őszintén — abban kell keresni, hogy 
nálunk ez a pálya le volt nézve. Elő
ítéletek és tradiciók állták útját annak, 
hogy az iparospályát tehetséges és 
értékes elemek megélhetésüket fényesen 
biztositó foglalkozásul válasszák. A hiva
talnok, a földmivelő, a kereskedő, sőt 
maga az iparos is, ha fiában tehetsé
get látott, azt lateiner pályára nevelte. 
Ki ne hallott volna ilyen apai kijelen
téseket: tanulj, mert ha nem suszter
inasnak adlak. Mindenki „ur“-nak, va
gyis pennás embernek akarta nevelni 
gyermekét még akkor is, ha abból az 
erre szükséges tehetség hiányzott. Haj
szolta, kínozta fiát egyik osztályból a 
másikba s mikor aztán félúton letört 
az ifjú, akkor beállott írnoknak, dij- 
noknak, holott ipari pályán kitünően 
érvényesülhetett volna. Az előítéletek
kel teli társadalom előtt „Ur" lett be
lőle, de élete ügyesen titkolt nyomo

rúság, amely csak kopott ruhát, silány 
eledelt s a „nincs“-csel való örökös 
harcot biztosítja neki. Hogy ez meny
nyire igy van, a háború mutatta meg, 
amikor a magasabb képzettségű lateine- 
rek is alig tudtak annyit megszerezni, 
hogy maguk és családjuk legszükősebb 
mindennapi megélhetése biztositva le
gyen. Érettségivel és egyetemi végzett
séggel biró ifjak alig kapják felét an
nak a munkabérnek, amit egy jóravaló 
20—22 éves iparos segéd könnyedén 
megszerez. Ennek dacára még mindig 
nagy az ellenszenv az ipari pályák 
iránt, aminek oka az, hogy az ipa
rosképzés még mindig a régi mes- 
gyén halad. Ha valaki 4—6 elemivel, 
vagy legjobb esetben 1—3 reál-, vagy 
gymnáziumi osztály elvégzésével ipa
ros pályára lép, mint tanonc (inas) 
3—4, sőt 5 évig működik. Ezen idő 
első éveiben pedig Icgtöbbnyire — 
nem az iparához szükséges tudomá
nyok elsajátításával, hanem — jó régi 
szokás szerint — egyéb házi dolgok
kal foglalkoztatják. Az inast — elég 
komikusán hangzik — gyakran száraz
dajkái, szolgai, cselédi, kifutói stb. te
endők elvégzésére szoritják s csak idő
vel, ha már ebből „kivénült“ s helyét 
egy uj tanonccal töltik be, jut oda, 
hogy a mesterséggel járó tudományok
ban gyakorlati és elméleti kiképzést 
nyerjen. Az ipari pálya lenézésében e 
körülménynek nagy szerepe volt és van, 
de annak is, hogy az ipari pályára 
menők előképzettségét nem eme
lik, mert elvégre csak irni-olvasni tu
dással biró 4—5 elemit végzett gyer
mekből müveit, teremteni és alkotni 
biró iparost csak kivételes esetekben 
lehet képezni.

Ipari pályára — tehát — csak meg
felelő iskolai képzettséggel kell oda
adni gyermekeinket. Legalább 4 pol
gári, reál, vagy gymnáziumi osztály el
végzése után legyen szabad iparosi 
pályára lépni. A tanoncévek (lehet 3—4 
év) alatt az ifjak megfelelő gyakorlati 
és elméleti szakoktatásban részesiten- 
dők az ezekből való levizsgázás köte
lezettségével. Ez a legelemibb követe
lés arra nézve, hogy az ipari pálya 
iránt nagyobb érdeklődés legyen. Persze, 
akik tehetik a 4 középosztálylyal azon
nal ipari szakiskolába menjenek, ahol 

tantervszerinti elméleti és gyakorlati 
kiképzésben részesülnek.

Művelt, céltudatos, szakképzett ipa
ros-nemzedéket kell nevelnünk s akkor 
az az iparos éppen úgy — sőt még 
különbül — „Úr“ lesz, mint az ügy
véd, biró, a hivatalnok stb.

Vannak iparosaink, akik az irni-ol
vasni és a legegyszerűbb számtani mű
veletek tudásán kivül mesterségüket 
jól megtanulták, de annak fejlesz
tésére megfelelő képzettség 
híján képtelenek, bár tehetség tekin
tetében sok társukat felülmúlják. Ép
pen ezért elméletileg, gyakorlatilag tel
jesen képzett s általános műveltség te
kintetében is kifogástalan iparost kell 
nevelni s akkor az iparos pálya éppen 
olyan „fényes“ pálya lesz, mint a la- 
teinereké, csakhogy mig az olyan ipa
ros a vagyonosodás, jólét minden ál
dásaiban részesül, addig a lateiner a 
legszükségesebb igényeit.— úgy szel
lemekben mint fizikaiakban — sem 
tudja jövedelméből kielégíteni.

Franciaországot, Németországot, Ame
rikát az ipara tette naggyá, hatalmassá, 
de azt az ipart, amellyel azzá lettek 
csak müveit, tanult s szakképzett ipa
rosokkal tudták megteremteni.

Végül még rámutatunk egy kóros 
jelenségre, amely szintén orvosolandó. 
Mint minden tudomány, úgy az ipa
rosi tudomány is állandóan átalakul, 
fejlődik s éppen azért szükséges, hogy 
az önállóvá lett iparosok iparuk folyta
tása közben is lépést tartsanak a hala
dással. Megkell gondolnia, miszerint 
azzal, hogy megszerezte az ipara foly
tatásához szükséges ismereteket, tudást, 
még nem ért véget az ő tanulása, ha
nem tovább is kell tanulnia mindazt, 
amit iparágának fejlesztésére, emelésére 
az erre hivatottak alkalmasnak, szük
ségesnek találtak. „A jó pap holtig ta
nul" mondja a közmondás. A szak
képzett, jó iparosnak is holtáig kell ta
nulnia s akkor iparosainkat nem fog
ják sem maradisággal, sem egyoldalú
sággal vádolni. A korral, annak szelle
mével az iparosnak is éppen úgy lé
pést kell tartania és haladnia, mint a 
tudósoknak, államférfiaknak s más egyéb 
pályán működő nagyságoknak.

Az általános vagyonosodás, jólét, 
magasabb kultúra csak is iparilag fej
lett államban virágozhatik, de ezt az 
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ipari fejlettséget csakis tanult, szak
képzett és a műveltség magasabb szín
vonalon álló iparosokkal lehet elérni.

Fel tehát! Adjuk ipari pályákra leg
jobb eszü és tehetségű gyermekeinket, 
neveljünk belőlük szakképzett, müveit 
iparosokat, akik a világ ipari verse
nyeiben megállják helyüket s akkor el- 
jövend az az idő, mikor az ipari pálya 
nemcsak a legmegtiszteltebb, legmeg
becsültebb, hanem egyszersmind az 
egyéni boldogulásnak is egyik legkere
settebb eszköze lesz. Úgy legyen!

Ifj. Sxántó Károly.

Román 
megszállás alatt.

Szászváros város közigazgatását a ro
mán imperium formálisan január 29-én 
vette át. Az aktus a következőképpen folyt 
le: Délelőtt 11 órakor dr. Boca Romulusz 
ügyvéd az egybehívott városi alkalmazottak
hoz beszédet intézett, ebben előadta, hogy őt 
a román kormányzó tanács Szászváros város 
polgármesterévé nevezte ki, kifejtette, miért 
időszerűnek és szükségesnek tartja a lakosság 
90%-os arányának megfelelően az egész igaz
gatás átalakítását s felhívta az alkalmazotta
kat, hogy a helyzetnek megfelelő esküt te
gyék le. Az alkalmazottak a felhívásnak dr. 
Pataky Dániel helyettes ügyész kivételével 
— megfeleltek.

A szászvárosi járás szolgabirói hiva
talát ugyancsak e napon vették át a romá- 
uok. A román kormányzótanács által főszolga
bíróul kinevezett dr. Sotir Konstantin az 
erre kijelölt bizottsággal megjelent a főszolga- 
birói hivatalban, ahol Pogány Árpád fő
bírót a hivatal átadására szólították fel. Pogány 
föbiró a fegyverszüneti feltételekre való hivat
kozással megtagadta ezt, mire a bizottság ki
jelentette, hogy ezt karhatalom igénybe véte
lével fogja eszközölni. Pogány főbíró e nyilat
kozatot erőszaknak tekintve, a hivatalt átadta, 
miről jegyzőkönyvet vettek fel. A hivatal sze
mélyzete a megkívánt esküt letette.

18. sz. Rendelet.
Miután a posta- és távirdaszemélyzetnek 

egy része a román csapatok által elfoglalt 
területen abbanhagyta szolgálatát azon szán
dékkal, hogy zavart idézzen elő az erdélyi 
hivatalok rendes működésében, elrendelem:

1. Azon személyzet, amely szolgálatában 
megmaradt szolgálata folytatásában karhata
lommal lesz támogatva.

2. Azon személyzet, amely szolgálatát el
hagyta és a rendelet kihirdetésétől számitott 
12 órán belül szolgálattételre jelentkezik, szol
gálatába visszahelyeztetik; de csak azon fel
tétellel, ha Írásbeli nyilatkozatot tesz, hogy a 
román postai táviró- és telefonszabályzatok 
által előirt kötelmeknek eleget tesz.

3. Azon személyzet, amely 12 órán belül 
szolgálattételre nem jelentkezik, elbocsátott
nak tekintetik azzal, hogy a román hadsereg 
által megszállott területen semminemű fog
lalkozást el nem vállalhat, ezen személyzet 
katonai felügyelet alá fog helyeztetni és in
tézkedés fog tétetni azok elszállítására, akik 
nem eredetileg a román hadsereg által meg
szállott területről valók.

4. Azok, akik a sztrájk folytatására uszíta
nak, le lesznek tartóztatva és hadbíróság elé 
állítva.

5. Azok, akik postai táviró és telefonbe
rendezések és vonalak rombolásán tetten érett

nek, azonnali agyonlövés általi halállal bűn
tetteinek.

6. Azok, akikről bebizonyosodik, hogy a 
postai táviró- és telefonberendezések és vo
nalak rombolására uszítanak, mint a közrend 
felbontóinak erkölcsi tényezői, le lesznek tar
tóztatva és a hadbíróságnak lesznek átadva.

Mofoiu sk. tábornok, 
az erdélyi csapatok parancsnoka.

Késő bánat.
Erdőnek csöndes mélyén,
Holdsugár lengő fényén,
Susog, csacsog kis patak, lombos ág, 
Életre kel megannyi gyöngyvirág, 
Kankalin, kökörcsin nyitja szemét 
És hallani bűvös tündér Zenét.

Kék-tónak habja csobban,
Nádasok mélye lobban,
Vig kedve támad a kósza szélnek
Mig messze, halkan csendül az ének;
Fény öleli a vén platán fákat
S alattok busán ballag a bánat.

Kassai Sándor. 

NAPI HÍREK.
— Doktorrá avatás. Danilescu Elek 

vajdeji körjegyzőt a kolozsvári egyetemen ál
lamtudományi doktorrá avatták fel.

— Román megyei főügyész. Vasinca 
Tamás dr. prefektus Hunyadvármegye tiszti 
főügyészévé Tatár Jenő dr. dévai ügyvédet 
nevezte ki Apáthy Árpád dr. helyett, aki 
ezt a tisztet évtizedek óta töltötte be.

— A német-román bankjegyek. A nagy
szebeni ideiglenes román kormányzótanács 
felhatalmazást kapott, hogy az Erdélyben, 
Bánátban és a románok által megszállott 
többi területeken forgalomban levő német
román bankjegyeket lebélyegezze.

— Halálozás. Súlyos csapás érte Rafael 
Ignác algyógyi tekintélyes földbirtokos és ke
reskedőt: neje szül. Koch Hermina m. hó 
30-án 58 éves korában meghalt. A köztisz
teletben álló jóságos szivü úrnő halála álta
lános és mély részvétet keltett. Holttestét ma, 
február 2-án d. e. 10 órakor fogják örök 
nyugalomra helyezni. Az elhunytban dr. Ra
fael Miksa algyógyi ügyvéd az édes anyját 
gyászolja.

— Megkezdődik a tanitás minden dévai 
iskolában. Az igazgatóságok hivatalos köz
lése szerint, a dévai áll. elemi és polgári le
ányiskolákban a tanitás f. évi február hó 1-én, 
a fiuiskotában 3-án kezdődik meg. Ezzel va
lamennyi dévai iskola újra fölvette a járvány 
miatt abban hagyott munkát.

— Uj tanárok a budpesti egyetemen. 
A legutóbbi minisztertanács rendes tanárokká 
nevezte ki a budapesti tudományegyetemre: 
Ágoston Pétert, jaszi Oszkárt, Kovács Gá
bort, Rónai Zoltánt, Vámbéri Rusztémot, és 
Varga Jenőt.

— Értesítés. A hátszegi felső kereskedelmi 
iskolában és a vele kapcsolatos női szaktan
folyamon a tanitás 1919. évi február hó 3-án, 
hétfőn reggel 8 órakor veszi kezdetét.

— Jótékonycélu műsoros táncestély. 
A helybeli „Iparos- és Munkáskor“ f. hó 8-án 
este a „Centrál“ szálló diszteimében tánccal 
egybekötött jótékonycélu műsoros-estélyt ren
dez. Az estély iránt, melyre az előkészületek 
már nagyban folynak, nagy az érdeklődés. 
A műsor a következő: Konferál: Bede Sán
dor. 1. Rekvirálás, tréfás jelenet. Előadják: 
Török Ilona, Sinka Anna, Váczy Jozefa. 2. 
Melodráma, Előadja: Szakáts György, zon

gorán kiséri: * * *. 3. A nőkérdésről fel
olvas: dr. Dénes István. 4. gróf Rináldó 
(Szirmay operette), a) Kaliforniai dal, b) Vá
rok, valamire várok, c) Rózsákkal nyíló haj
nalon ; énekli Róna Jenőné, zongorán kiséri 
Krasser Alfrédné. 5. Hipnotizmus. Dialóg. 
Előadják: Nagy Gizi, Székely Géza. 6. Ale- 
xis levele Alexandrához. Gyóni Géza verse. 
Szavalja: ifj. Máyer János. 7. „Hol a hozo
mány ?“ Bohózat 2 felvonásban. Irta: Dezső 
József. Személyek: Málnás Imre orvos: Benkő 
Lajos, Stanci a felesége: Csúcs Nándorné, 
Emma, leányuk: Ambrus Ilonka, Bátkay Jenő: 
Csúcs Nándor, Blanka, a felesége: Benkő 
Lajosné, Feri, a fia: Pap Aladár, Gazsi bácsi: 
Szőke Jenő, Vera, szobaleány: Csiky Berta, 
Zsófi, szakácsnő: Sinka Anna, Vadász: Bu
dai Miklós, Főpincér: Biró Béla, Szerecsen 
fiú * * *. A zenét Duma Géza zenekara 
szolgáltatja. Jegyek előre válthatók a Szász
városi Könyvnyomda R.-T. papirüzletében.

— Az ántánt megkezdte az élelmiszer 
szállítást. A szövetségesek élelmezési bizott
sága közölte a délszáv állam kormányával, 
hogy az ántant Jugoszláviának 7 nagy gőzöst 
küldött tele élelmiszerrel és mindenféle szük- 
szükségleti-cikkekkel. A kirakodás nagy ne
hézségekbe ütközött, mert az előkészületek 
nem történtek meg s ez azért is baj, mert 
minden nap, mit hiába töltenek el a hajók a 
kikötőben, az antantnak 4000 dollárba kerül. 
Ausztriának eddig 2 hajószállitmány élelmi
szert küldött az antant; ezt kizárólag Bécs- 
nek szolgáltatták ki. Magyarországnak szánt 
élelmiszer szállítása legközelebbről szintén 
megtörténik.

— Uj tanítási rend a román iskolák
ban. A román kormányzótanács közoktatás
ügyi minisztere körrendeletét intézett az ösz- 
szes román elemi és középiskolák, valamint 
tanitóképezdék igazgatóságához, amelyben el
rendeli, hogy a magyar földrajz és a magyar 
történelem helyett Románia földrajzát és tör
ténelmét tanitsák. A román iskolákban és 
azokban, ahol a román anyanyelvű tanulók 
vannak többségben, a tanítási nyelv teljesen 
román. A városi iskolákban a román tanu
lókat el kell különíteni a többiektől és román 
nyelven kell őket tanítani. Általában a jövő 
iskolaév kezdetéig megmarad a régi tanítási 
rend, kivéve a román földrajz és történelem 
tanítását. Általában elrendelik, hogy a román 
nyelvet legalább 20 órában kell tanítani, erre 
azonban csak a román nyelvű tanulókat köte
lezik, akik azonban nem tartoznak magyar 
nyelvtant tanulni.

— Újságírók nyilvánosságot követel
nek a béketárgyaláson. Luganóból jelen
tik: Egy Parisban tartott hirlapirói gyűlésen 
tizenkét tagú bizottságot választottak, amely 
három-három francia, angol, olasz és ameri
kai hirlapiróból áll. A bizottság a hirlapirók 
következő kivánságait fogja a békekonferencia 
elé terjeszteni: 1. A békekonferencia tárgya
lásainak teljes nyivánossága. 2. A konferen
cia hivatalos, a nyilvánosság elé szánt közle
ményei a lehető legteljesebbek legyenek. 3. 
A tárgyalások jegyzőkönyvei közlendők a sajtó
val, nem ugyan abból a célból, hogy azokat 
a lapokban szószerint publikálják, hanem azért, 
hogy abból a lapok belátásuk szerint tudó
sításokat közöljenek. 4. A hirlapirók szabadon 
érintkezhetnek a kongresszuson résztvevő dele
gátusokkal. 5. Egyforma bánásmód a szövet
séges országok összes hirlapirói részére és a 
cenzúra megszüntetésére. 6. Belépési jog a 
megnyitó ülésre. A franciákat kivéve, ezt a 
határozatot az összes idegen htrlapirók egy- 
hangnlag fogadták el.
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— Irodamegnyitás. Dr. Martini Ágos
ton helybeli ügyvéd négy és fél évi katonai 
szolgálat után hazatérve, ügyvédi irodáját 
Szászvároson, Főtér 3. szám alatt újból meg
nyitotta. 178 2-3

— A menekült tisztviselők a belügy
miniszter előtt. A magyar belügyminiszter
nél a menekült vármegyei és városi tisztvi
selők népes küldöttsége tisztelgett. A küldött
ség szónoka hosszabb beszédben világította 
meg a menekült tisztviselők jogos óhajtásait 
és panaszait. A menekültek jogot formálnak 
a produktív nemzeti munkában való részvé
telre és azt kérik, hogy a szervezés alatt lévő 
különféle minisztériumokban s egyéb állami 
hivataloknál rendszeresített állásokra nevez
zék ki mindazokat, akik erre hivatali műkö
désűkkel és képzettségükkel rászolgáltak. 
Azokat pedig, akiket az állam nem vehet át, 
szolgálati idejükre való tekintet nélkül, illet
ményeiknek megfelelő teljes nyugdíjjal nyug
díjazzák. A tisztviselők helyzetéről memoran
dumot is nyújtottak át a belügyminiszternek, 
aki kijelentette, hogy a tisztviselői problémát 
a legnagyobb jóindulattal kiséri s a memo
randumot gondos tanulmány tárgyává fogja 
tenni. Hegymegi Kiss Pál kormánybiztos és 
Horváth József az Országos Közigazgatási 
Egyesület ügyvezető igazgatója szintén ki
látásba helyezték a legmesszebbmenő támo
gatásukat.

— Szétrombolták a Pesti Hírlap ki
adóhivatalát és nyomdáját. Január 26-án 
délben mintegy ezerötszáz főből álló tömeg 
megrohanta a „Pesti Hírlap“ épületét és a 
legborzasztóbb pusztításokat vittek véghez. 
Behatoltak a kiadóhivatalba, ahol könyveket, 
értékes műveket az utcára dobáltak ki és 
összetaposták. A kasszában levő 15,000 ko
ronát elvitték. Azután a gépterembe hatoltak 
be, ahol három gépet megrongáltak, a csa
varokat leszedték és a gépszijakat elvagdos
ták. A rombolásnak az volt az oka, hogy a 
Pesti Hirlap vezércikkében megtámadta a 
munkátlanokat és azt kérte a kormánytól, 
hogy a munkanélküliek napi 15 korona se
gélyét szüntesse be.

— Szerencsétlenül járt famunkás. Kud- 
zsir községben múlt hó 22-én, kedden dél
előtt Pletyerjuon famunkás kiment az erdőre 
dolgozni. Munkaközben egy fatönk ráesett a 
szorgalmas munkásra, még pedig oyl szeren
csétlenül, hogy jobblábát a térd közelében 
kettétörte. Pletyer a fájdalomtól elájult, úgy, 
hogy eszméletlen állapotban szállították be a 
kórházba.

— Hírszolgálat szervezése az Egyesült 
Államokkal. Green, az amerikai sajtóiroda 
vezetője Budapesten, Prágában, Becsben, 
Zágrábban, Belgrádban és Bukarestben meg
szervezi az Egyesült Államokkal való hírszol
gálatot. Jelenleg Magyarországon tanulmá
nyozza a helyzetet sé útjáról Wilsonnak je
lentést tesz.

— A jegybank számadása. Az osztrák 
és magyar bank most hozta nyivánosságra 
1918. évi számadásait, amelyből státusa meg
állapítható. A kimutatás szerint a jegybank 
érckészltae 342.653.165 korona, tárcaállo
mánya 2.883.186.286 korona, úgy, hogy a 
jegybank Összes fedezete: 3 milliárd, 225 
millió 839.449 korona, y bank érckészlete 
342.653.165 K. (a múlt évben 381.621.638 
K.) az összes aktívák 52 milliárd; 116 millió 
752.103 K, (a múlt évben 21.857.388.872 K) 
A bankszerüen fedezendő összeg dec. 21-én 
kitett 41 milliárd, 940 millió, 566.786 koro
nát. Erre bankszerü fedezet 42 milliárd 603 
millió 105.020 korona, tehát tulfedezet marad 
662 millió 538. 234 korona,

— Cégfőnökök figyelmébe. A brassói 
kereskedelmi alkalmazottak és magántisztvi
selők egyesületének állásközvetítő hivatala 
közhírré teszi, hogy a következő szakmabeli 
alkalmazottak keresnek állást: Kereskedelmi 
alkalmazottak: Vasáru 17, divatáru 25, rö
vidáru 5, üveg- és porcellánáru 5, díszmű
áru 2, fűszeres 31, gyógyáru 5, raktárnok 2, 
készruha 1, bőrárus 1, könyvkereskedő 1, 
utazó és ügynök 2. Magánhivatalnokok: Iro- 
datisztviselők 30, könyvelő 2. Női kereske
delmi alkalmazottak és magánhivatalnok-nők
7. Kérik a t. cégfőnököket, ha alkalmazot
takra van szükségük, dijtalan közvetitésüket 
igénybe venni szíveskedjenek. Megkeresések 
a „Kereskedelmi alkalmazottak és magánhi
vatalnokok egyesületének állásközvetítő hiva
talához“. Brassó, Lensor 34. szám alá inté- 
zendők.

— Az erdélyi fatermelés biztositása. 
A román kormány meghívására a magyar fa
termelők értekezletre jöttek össze Nagyszeben
ben. A megállapodások értelmében a román 
kormáuy hozzárárult ahhoz, hogy az üzemek 
teljes erővel folytassák a termelést. Megen
gedi a termelőknek, hogy a demarkácionális 
vonalon túlra, tehát a meg nem szállott Ma
gyarország területére is vihessenek át, de 
csakis kompenzációs alapon, vagy abban az 
esetben, ha Magyarország élelmiszert küld 
a faüzemekben dolgozó munkások részére. 
Gondoskodni fog a román megszálló csapa
tok parancsnoksága arról, hogy az üzemek ne 
szenvedjenek hiányt munkaerőben. A meg
szállott területre vonatkozóan elvként kimon
dották a szabadkereskedelmet és szabadfor
galmat. Felkérte a román delegátus a magyar 
érdekelteket, hogy alakítsanak szervezetet, hogy 
együttesen tárgyalhasson velük s közösen tájé
koztassák kívánságaik és szükségleteik felől.

— Eltűnt félmillió lei a Pesti Magyar 
Kereskedelmi Bankban. A Pesti Magyar 
Kereskedelmi Bank főinlézetében a napokban 
kellemetlen felfedezés nyomára jöttek. A pénz
tár helyiségéből félmillió román leit tartal
mazó köteg eltűnt. Előbb házvizsgálatot tar
tottak, de ez nem járt eredménnyel. Erre fel
jelentést tettek a rendőrségen, amely erélyes 
nyomozást indított. Lehetséges, hogy valaki 
belopódzott a pénztár rácsa mögé és onnan 
elemelte a pénzt.

Egy jó házból való fiú cukrász 
tanulónak felvétetik Treuer Sán
dor vendéglősnél Szászvároson. J83

J. SZÉKELY 
saját kihészitÉsii bor- ás szőrniEherESliedésE 
Szászváros, Főtér 2. sz.
Vesz és elad nagyban és kicsinyben minden
nemű szőrmebőröket Gépekkel felszerelt mű
helyében elvállal kikészítésre bárminemű vad
bőröket, melynek tartósságáért szavatol, to
vábbá minden e szakmába vágó férfi és női 
munkákat, javításokat és átalakításokat is.

Raktáron készen kaphatók: Gallérok, muffok, 
168 női sapkák stb. 4—6

— A Sajtóügyek kettéválasztása a mi
niszterelnökségen. Halász Lajosnak minisz
terelnöki államtitkárrá történt kinevezésével 
kapcsolatban a miniszterelnökségi sajtóosztályt 
két részre osztották. Az egyik rész a buda
pesti, a másik rész a vidéki sajtó ügyeivel 
fog foglalkozni. A budapesti sajtó osztály
főnöke értesülésünk szerint Magyar Lajos, a 
Világ munkatársa, a vidéki sajtó osztályfő
nöke pedig Major József, a V. H. O. Sz. mi
niszteri biztosa lesz.

— A hadviselt szellemi munkások kí
vánságai. A Hadviselt Szellemi Munkások 
Országos Egyesülete memorandumot nyújtott 
át a magyar kormánynak, amelyben feltárja a 
hadból visszatért szellemi munkások szomorú 
helyzetét s egyben rámutat azokra a módokra, 
amelyek révén a kormány segítségükre siet
het. Kényszeríteni kell a memorandum sze
rint a milliókat szerzett munkaadókat, hogy 
jelenlegi státuszokon felül is kötelesek legye
nek alkalmazni a munkálkodni kivánó állás
talan szellemi munkáskatonákat. Az állami és 
közhivataloknál elsősorban és kizárólag azok 
jöjjenek tekintetbe, akik a háborút végigszen
vedték. A hadbavonulásuk alatt tönkrement 
kereskedők és iparosok részére követelik, hogy 
az import- és exportkereskedelem az ő szá
mukra biztosittassék, a hadianyag szétosztá
sánál, közszállitásoknái ők jöjjenek elsősor
ban figyelembe, uj kereskedelmi és ipari válla
latok létesitéséhez az állam őket telek, gépek 
stb. révén segítse. A rászoruló kereskedők, 
vállalkozók, iparosok forgótőke gyanánt része- 
sittessenek 20.000 K-áig terjedhető kamat
mentes kölcsönben. A kormány részéről sok 
jóindulat mutatkozik a szellemi munkások 
támogatása iránt.

— Magyarország hadiadóssága 33,091 
millió. Egy bécsi kőnyomatos lap szerint a 
német-osztrák pénzügyi áilamhivatal bizott
sága, amelyek pénzügyi békekérdések elő- 
készitésére küldtek ki, elkészítette jelentését 
a volt osztrák-magyar monarchia mindkét 
államának kötelezettségeiről. Eszerint a két 
állam 1918. október 31-ig terjedő kötelezett
ségeinek összege Ausztriában 84.097 millió, 
Magyarországon 42.891 millió, ebből Ausztriá
ban a hadiadósságokra 67,955, Magyarorszá
gon 33.091 millió esik.

— Vonatok érkezése — Szászvároson. 
Brassó felől érkezik 609 sz. személyvonat 
d. u. 1 óra 29 perckor, 611. sz. személyvo
nat este 8 óra 51 perckor. (Ez a 611. sz. 
vonat csak Marosillyéig megy.) Budapest 
felől érkezik: 610. sz. személyvonat d. u. 
2 óra 03 perckor, 612. sz. személy vonat reg
gel 5 óra 02 perckor. Arufelvétel szünetel, 
személy és express podgyászt felvesznek.

— Pénzintézetek, részvénytársaságok 
s más nyilvános számadásra kötelezett 
vállalatok t. igazgatóságát az évzárlat be
álltával tisztelettel felkérjük, hogy b. intézetük 
közgyűlési meghívóit, mérlegét — midőn an
nak közzététele időszerű lesz — lapunk részére 
feladni kegyeskedjenek. Hirdetési áraink szo- 
lidak, gyors és pontos elintézés. Tisztelettel: 
a „Szászváros és Vidéke“ kiadóhivatala.

VIDÉKI
előfizetőinket tisztelettel kékjük, 
hogy hátralékaikat beküldeni, elő
fizetéseiket postafordultával meg
újítani szíveskedjenek, mert ellen
esetben — legnagyobb sajnála
tunkra bár — kénytelenek leszünk 
lapunk további küldését jelen 
számmal beszüntetni.

Kiváló tisztelettel:
A kiadóhivatal.
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Előfizetési felhívás.
1919. január l-ével lapunk VII. év

folyamába lépett. A szerény anyagi kö
rülmények az előállításnak a háború 
okozta drágasága dacára is igyekez
tünk lapunkat fentartani s a vidéki 
sajtóra általánosságban is reánehezülő 
akadályokkal megküzdve, a köznek 
szolgálatába állani. Erőnkhez mérten 
igyekeztünk megállni helyünket s eb
ben t. előfizetőink támogatása nagyban 
segítségünkre volt.

A valódi értelemben vett szabadság, 
testvériség, egyenlőség diadalra jutá
sával a szociálizmus és demokratizmus 
egyik vívmánya lett a szabadsajtó, melyre 
e nehéz időkben fontos kötelességek, 
feladatok várnak.

Mindezeknek teljesitéséhez tisztelet
tel kérjük a közönség támogatását, hi
szen enélkül nem lennénk képesek la
punkat megjelentetni.

A vidéki hetilapok s igy a hunyad- 
megyeiek is, közös megállapodással el
határozták, hogy az óriási mértékben 
emelkedett munkabérek és anyagárakra 
való tekintettel a lapok előfizetési árát 
1919. január l-ével kezdődőleg évi 
20 K-ra emelik. Úgyszintén a hirdetési 
árak is mérsékelten magasabbak lesznek.

Tisztelettel kérjük tehát lapunk t. 
előfizetőit, olvasóit, hogy ezt az ár
emelkedést a mai tényleges viszonyok
nak megfelelő kényszerintézkedésnek 
vegyék, mert őszintén bevalljuk, hogy 
az utóbbi időkben a fennállott árak 
mellett csak ráfizetéssel tudtuk lapun
kat megjelentetni remélve, hogy az elő
állítás eszközei olcsóbbak lesznek, ami 
— sajnos — nem történt meg.

Közönségünknek hálás köszönetét 
mondunk az eddigi szives támogatás
ért s amidőn reméljük, hogy ez a jó
indulatú támogatás jövőben, az újjá
alakulás nagy és nehéz munkájában 
sem fog elmaradni, ígérjük, hogy hiven 
és igazságosan fogjuk a köz s igy kö
zös mindnyájunk érdekeit szolgálni, 
megvédeni.

Előfizetési árak: egész évre . . 20 K 
félévre .... 10 K 
negyedévre . 5 K

Tisztelettel:

n „SZÁSZVÁROS ÉS VIDÉKE“
kiadóhivatala és szerkesztősége.

Eladók: Egy teljesen berendezett 
szatler-műhely, lakatos-szerszámok, 
térfi-ruhák, különböző apróságok. 
Megtekinthetők özv. Kiéin Károly- 
nénál Malom-utca 20. sz. alatt. 182 >~3

Szászvároson (Országút) egy 
lakóház üzlethelyiséggel, korcsmá
val, gazdasági udvarral, nagy kerttel 
stb. szabad kézből eladó. Bővebbet 
e lap szerkesztőségében. 166 4- 

Sz. 28/919. árv.
Árverési hirdetmény.

Szászváros r. t. város árvaszéke közhírré 
feszi, hogy néh. Schuster János kiskorú gyer
mekeinek Szászvároson, Sörház-utca 16. szám 
alatt a „Dácia“ szomszédságában levő háza 
önkéntes árverés utján eladatik.

A hivatalos órák alatt bármikor megtekinthe
tők az árvaszéknél a részletes árverési feltételek, 
melyek közül ezen a helyen a következőket 
ismertetjük:

1. Kikiáltási ár 47000 (negyvenhétezer) 
korona, melynél alacsonyabb Ígéretet nem 
veszünk figyelembe.

2. Vevőnek a legmagasabb ígéretet tevőt 
fogjuk kijelenteni.

3. Utóajánlatnak nincs helye.
4. Bánatpénzül tizezer koronát kell lefizetni 

árverelni akarónak.
5. A teljes vételár az árverés befejezését 

követő kettő nap alatt fizetendő le Szászvá
ros r. t. város árvaszékénél. E kötelezettség 
nem teljesítése a bánatpénz elvesztését és 
azt eredményezi, hogy késedelmes vevő ve
szélyére uj árverés fog tartatni.

6. A vételárból kifizettetnek az összes jel
zálogtartozások, de a zálogjogok törlésével kap
csolatos munkálatok és kiadások vevőt terhelik.

7. Árverési határidőül 1919. évi február 
hó 6-ának d. e. 10 órája tűzetik ki Szász
város város tanácsházánál.

Szászváros r. t. város árvaszékének 1919. 
évi január hó 28-án tartott üléséből.
181 Procinkievicz, árv. elnök.
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«•Pártoljuk a helyi ipart!

8
Treuer Sándor

kávés, vendéglős és cukrász 
Szászváros, Főtér.

Naponta frissen csapolt Dréher- 
sör, küküllő-menti borok, Ízle

tes sütemények.
Az ifjúság találkozó helye.

NAGY SÁNDOR 
úri és női cipész 

Városháztér.

WACHEL FRIGYES
borbély- és fodrász-terme

Vásártér.

HIRSCH IGNÁC 
úri és női cipész 
Hegy-utca 3. szám.

Ej Hegedűs Lajos
Fj épület- és finom bútor-asztalos

Galamb-utca 5. sz.

Kovács József 
úri és női cipész 
Sörház-utca 4. sz.

CSÉCH ALAJOS
esztergályos 

Országút.

Ájben Géza 
úri kalapkészitő 

Szászváros, Fűzfa-utca 34. sz.
Elvállal e szakmába vágó 
mindennemű munkákat: 
festést, vasalást, javitást és 
átalakítást jutányos árban.

MOJSZE MIKLÓS
férfi szabó üzlete
Varga-utca 2. szám.

Kiadó.

Nyomatott a Szászváros! Könyvnyomda Részvénytársaság gyorssajtóján 1919.

Bérbevételre keresek lakatos 
műhelyem részére megfelelő helyi
séget esetleg magánlakással kapcso
latban. Ajánlatok Graffius Adolf 
Szászváros, főtér címre küldendők. 
172 3—3

Eladó alig használt 3 rend finom úri 
férfi ruha (1 fekete sálon, 1 téli és
1 nyári) és egy fekete astrakán gal
léros férfi teli kabát. Megtekinthető 
Szászváros, Romoszi-utca 3. sz. alatt. 
173 3—3

A „Szászvárosi Könyvnyomda Részvénytársaság“ 
könyv- és papirkereskedé- 
sébe egy ügyes fiú, ki legalább
2 glmn. osztályt végzett és magyarul, 
németül és románul beszél, tanu
lónak azonnal felvétetik.

MOSER LAJOS 
FŐFEGYVERMÚVES

175 Elvállal mindennemű lakatos, réz
műves és puskaművesi munká
latokat, villanyvilágitási felszere
léseket, fürdő berendezéseket, ku
tak és varrógép javításokat stb.

2-3

Varga-utca ZG. vagy Koroszt-utca Z.

ÉRTESÍTÉS!
167
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A 
Tisz

telettel ér
tesítem a n. 

é. közönséget, 
hogy lakásomon 

Romoszi-ut23. sz.a.
(Hazatschek-féle ház

ban) elvállalok minden
nemű északba vágóférfi ésnői 

német-szűcs 
munkák készítését, javítását és 

átalakítását a legjutányosabb árban. 

SS ff' Orm ingyán Miklósné, ",S j
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jlemtnen András g 

elsőrendű hygienikus 
borbély- és fodrász-terme 

Vásártér.
Tiszta és pontos kiszolgálás 

biztosittatik.

KOHN JÓZSEF 
férfi és női cipész 

Főtér.

«

GAUfiER FRIGYES U 
kovács- és kerékgyártómester — 

Kovács-utca 3. szám. 4
PÁRIS ALBERT 
épület- és bútor-asztalos 

Kistimár-utca 4. sz.

MOLNÁR JÁNOS
férfi szabó üzlete.

Városháza-tér. ’ 1


