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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.

A Kommunistád-
Odalent az Alföldön kalandor urak autókon 

száguldanak a tanyák között. Budapesten 
kaszárnyákat csapdosnak lángnyelveik. Világ 
megváltást, kommunizmust hirdetnek: szűn
jék meg minden privát vagyon, legyen min
den termelés az állam kezén s kapjon abból 
a nagy-nagy raktárból érdeméhez képest jegyre, 
cédulára mindenki, amire szüksége van. 
Ugy-e be jól gondolják? Ugy-e be nagy
szerű tenni-venni egyet-mást s aztán kiosz
tására járni a magazinokhoz. S ők azt hiszik, 
hogy ez aztán rendjén lesz. Mindenki csak 
munkájához (no meg egy kis protekcióhoz) 
képest részesül a földi javakban, dehogy 
miként fog festeni a világ képe, amikor min
denki csak munkás lesz, gazda nem, egy
forma fizetést huzva, ha reggeltől estig va
karja a fülét vagy talicskán földet hord, ami
kor bérlőként tanyázik saját házában az em
ber, amikor az állam lesz a boltos s az em
berek benne csak kimérők, árulván azt, amit 
éppen az állam szállít, amikor fizetésért, meg
élhetésért ir a poéta, az iró s fest a művész 
Madonnákat, azt, mondom, azok az urak 
maguk se tudják.

Főkolomposuk egy Kun Béla nevű ur, akit 
még Oroszországból ismer minden hazakerült 
fogoly, ott szitta tele magát Pétervár kata
kombáiban. Szerkesztett ott a foglyok prepa
rálására jó pénzért egy lapot is s abban gaz
ember volt mindenki, hóhér, kiszipolyozó, 
uzsorás, aki csak gyárban nem dolgozott, aki
nek melle be nem esett a hajóvontatástól s 
akinek zsebében csak egy forint is van.

Ez az ur most Magyarországon próbál sze
rencsét. Hiveket toboroz, hogy forgassa még 
jobban fel ezt a nagy felfordulást.

Szerencsére nem nagy sikerrel operál. A 
szervezett munkásság, a polgársággal váll
vetve egy pár ökölcsapással már is kissé 
eszére téritette. S ez igy is van jól. Kisérleti 
nyulak mi nem akarunk, nem akartunk még 
lenni. Csinálják, próbálják meg ezt nyugaton 
vagy vajúdjék csak még Oroszország jó pár 
esztendeig, majd, ha berendezkedik valame
lyik állam az ők mintájukra s az boldogabb 
létet, jobb megélhetést biztosit, Isten neki, hát 
mi is leszünk s mindenünk leszen közös. Fe
leség, barom, jószág, üzlet, vállalat, intézet 
stb.. stb., de addig szűnjék az uraknak az ő 
buzgóságuk, különben azt mondjuk, hogy iga
zuk van azoknak, akik deressel csinálnak ren
det, ha a szép szó nem használ.

Sx. U.

Román 
megszállás alatt.

Behívások.
A nagyszebeni román kormányzótanács 

hirdetményt bocsájtott ki, mely szerint az 
1896., 1897. és 1898. évben született had
köteles egyéneket a magyarok kivételével so
rozásra hivja be, A hadkötelesek 3 nap alatt 

kötelesek jelentkezni. A sorozások ideje az 
1896. évi születésüekre nézve február 17-ike, 
az 1897. évi korosztályra nézve március 3-ika, 
az 1898. évbeliekre nézve pedig március 
8 ika. A sorozások helyéül az algyógyi, brádi 
és kőrösbányai járások részére Gyulafehér
várt, a megye többi járására nézve pedig 
Szászvárost jelölték ki a fentebb emlitett idő
pontban és módozatok szerint.

Nem tartoznak sorozásra vonulni a magya
rok egyáltalán, — az idegen nemzetiségűek 
közül pedig 1. az összes kőszénbánya-, só- 
és vasgyári munkások; 2. akik állandóan 
vasútnál, postánál vagy távirdánál, valamint 
a román közigazgatásnál vannak alkalmazás
ban ; 3. a papnövendékek.

A bevonuló egyének kötelesek magukkal 
vinni két rend fehérneműt és két pokrócot.

Mindazok, akik nincsenek behiva és ren
delkeznek katonai öltönyökkel, vagy egyéb 
felszereléssel, azokat kötelesek a községi elöl
járóságnál bejelenteni és a sorozóbizottságok
nak átadni, melyekért megkapják az alább 
részletezett ellenértéket: 1 katona köpenyeg- 
ért 100 koronát, 1 kabátért 70 koronát, 1 
nadrágért 50 koronát, i pár bakkancsért 50 
koronát, 1 pár csizmáért 100 koronát, 1 sap
káért 8 koronát, 1 bárány sapkáért 20 koro
nát, 1 rend fehérneműért 25 koronát, 1 bá
rány ködmönért 70 koronát, 1 pokrócért 60 
koronát, 1 étkező sajkáért 2 koronát, kés, 
villa, kanálért 2 koronát, 1 hátizsákért 15 
koronát, 1 kenyérzsákért 7 koronát.

A behivási rendelet büntető szankciója sze
rint azok a jelentkezésre kötelesek, akik nem 
jelentkeznek, minden előzetes vizsgálat nél
kül 3000 korona pénzbüntetéssel és 6 hónapi 
elzárással fognak sujtatni.

Dekrétumok.
A nagyszebeni román kormányzótanács két 

rendbeli dekrétumot bocsátott ki január 24-én, 
amelyben a köztisztviselők és törvények ideig
lenes alkalmazásáról, illetve a nyelvek hasz
nálatáról nyilatkozik. Kimondja, hogy az al
kalmazásban levő összes tisztviselők csupán 
ideiglenesen neveztetnek ki, kinevezésüket 
részben a prefektus, részben pedig (az 1886. 
évi XXI. t.-c. 80. §-ában jelzett tisztviselők 
és kezelő-személyzetre vonatkozólag) a pre
fektus előterjesztése folytán a nagyszebeni 
kormányzótanács belügyi kormánya eszközli.

Az eddigi képviselőtestületek és törvény
hatósági bizottságok helyett ideiglenes városi, 
illetve községi tanácsok fognak működni. A 
képviselőtestületek és törvényhatósági bizott
ságok működése addig is, amig az általános, 
egyenlő és titkos választójog bevezettethetnék 
— felfüggesztetik.

Hivatalos nyelvül kizárólag a román nyelv 
fog használtatni, azonban feltétlen respektál- 
tatni fog a nem román nyelvű egyének nyelv
használata.

Tisztviselőknek csupán azok lesznek kine- 
vezhetők, kik a román nyelvet szóban és Írás
ban teljesen tudják, a jelenleg alkalmazásban 

levő, de a román nyelvet Írni és beszélni 
nem tudó egyéneknek egy évi határidőt ad
nak a nyelv elsajátitására, amit az év eltelté
vel igazolni kötelesek.

A „Szászvárosi Iparos- és Munkáskor“ 
jótékonycélu műsoros estélye.

A „Szászvárosi Iparos- és Munkáskor' f. 
hó 8-án este a boldog békés időkre emlé
keztető sikerrel tartotta meg a „Centrál“ szálló 
disztermében jótékonycélu tánccal egybekötött 
műsoros estélyét. A felerészben saját, fele
részben a városi szegények alapja javára ren
dezett estély úgy erkölcsileg, mint anyagilag 
fényesen sikerült s a termet zsúfolásig meg
töltő közönség a legnagyobb élvezettel hall
gatta végig a kitünően összeállított programm 
számjait.

Az estély lefolyásáról a következőkben 
számolunk be:

Egynegyed kilenckor is még mind tolon
gott befelé a közönség, amikor B e d e Sán
dor a függönyök elé lépett s a tőle megszo
kott ügyességgel el kezdett konferálni. Tré- 
fás7 humoros,'de aktuálitásokban bővelkedő 
előadása általános derültségben tartotta a 
közönséget s az egyes számok közötti szü
netekben saját szerzeményű „zengeményei“ 
sok tapsot arattak.

Az első szám a „Rekvirálás* cimü tréfás 
jelenet volt, melyet Török Ilona, Sin ka 
Anna és Váczy Józefa adtak elő nagy ha
tással. Két előbbi hűen kreálta a falusi pa
raszt menyecske rekvirálás elleni harciassá
gát, mig az utóbbi a parasztleány szerepében 
harmonikusan egészítette ki a végjeienet si
kerét. Megtapsolták őket.

Ezt követte „Az ezüst fátyol legendája* c. 
Váradi Antal által irt melodráma, melyet Bá- 
g y o n i M. Rózsika adott elő mély érzéssel 
s tőle megszokott precizitással. Zongorán ki
sérte K r o m e k Károlyné, aki ügyes játéká
val ez alkalommal is méltóan jutatta kifeje
zésre a költeménynek mély érzelmekben gaz
dag változatait. A melodrámának színfalak 
mögötti ének és hegedükisérete szintén di
cséretet érdemel. Kiss Juliska szopránja, 
Rimbás Sándor altja, valamint Székely 
Károly hegedű játéka az együttesben gyönyö
rűen jutatta kifejezésre a vallásos énekrész 
minden szépségeit. Sok tapsot arattak.

Ezután következett a „Hipnotizmus* c. di
alóg, melyet Nagy Gizi és Székely Géza 
adtak elő sok hatással s teljes átérzéssel. A 
kedves páros jelenet ügyesen pörgött le és 
sok derültséget keltett. A szereplőket viharos 
tapssal jutalmazta a közönség.

Majdan ifj. M á y e r János szavalta el 
Gyóni Gézának egyik igen szép versét: 
Alexis levele Alexandrához. A vers maga 
mindenkit meghatott, az ügyes és hü előadás 
pedig mindenkit meglepett. Hangjában az 
érzések, a bánat, a fájdalom, a harag kifeje
zései oly hűséggel jutottak érvényre, hogy 
nem egy szemben csillogott meg a köny. 
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Ügyes, precíz szavalatáért a közönség zajos 
tetszését és sok tapsát kapta jutalmul.

Ezután Róna Jenőné lépett a színpadra, 
s zongora kíséret mellett több szép dalt (gr. 
Rinaldó Szirmay operette, kaliforniai dal, vá
rok valamire, várok, rózsákkal nyíló hajnalon) 
énekelt el óriási hatással. Énekszárnyainak 
mindegyike kedvesen, lágyan, de tisztán csen
gett s előadásának közvetlensége, természe
tessége sürli tapsokat váltott ki a közönség
ből. A megujrázásnál programmon kívül el
énekelt két kis bájos énekszám pedig való
sággal magával ragadta a közönséget. Nem 
nagy terjedelmű, de tisztán csengő hangja 
belelopódzott a közönség fülébe. Énekszám- 
jait Krasser Alfrédné precíz s nagy isko
lázottságról tanúskodó zongorakisérete egé
szítette ki. A közönség szűnni nem akaró 
tapssal honorálta a szép számot.

Végül szinre került Dezső Józsefnek „Hol 
a hozomány?“ c. 2 felvonásos bohózata. A 
darab ügyesen gördült s az összes szereplők 
derekasan megállták helyüket. Úgy Benkő 
Lajos (Málnás doktor), mint Csuts Nándor 
(Batkay cukrász) szerepében kitűnő alakítást 
mutattak be. Maszkjuk, gesztussaik a darab 
intencióinak megfeleltek s teljes otthonosság
gal jártak-keltek a világot jelentő deszkákon. 
Csuts Nándorné (Stanci), valamint Benkő 
Lajosné (Blanka) a két nagyravágyó feleség 
szerepében valósággal remekeltek. Játékuk 
nagy rutinról tett bizonyságot, maszkjuk, öl
tözékeik csak emelte a darab sikerét. Am
brus Ilonka (Emma), Pap Aladár (Feri) 
méltó partnerek voltak. Könnyed s közvetlen 
játékukkal hozzájárultak az elért sikerhez. 
Szőke Jenő Gazsibácsija élethü volts nem 
egy jelenete dicsérte játékának közvetlenségét. 
S i n k a Anna tipikus szakácsnét, C s i k y 
Berta ügyes szobalányt, G i n z e 1 Giziké 
helyrevaló cselédet mutatott be. Biró Béla 
ügyesen és talpraesetten oldotta meg főpin- 
céri feladatát, úgyszintén Budai Miklós is, 
aki a vadász és szolga kettős szerepében 
marcialis alakjával sok derültséget keltett. A 
szerecsen fiú rövid szerepét ügyes maszk
jával s bátor fellépésével Török Andorka 
kreálta. A bohózat általában is jól sikerült, a 
közönség jól mulatott s nem egyszer nyílt 
színen megtapsolta a szereplőket, akik össz- 
játékukkal, szerepeik jól betanulásával meg 
is érdemelték a közönség elismerését.

A tréfás jelenet, a dialóg és a színdarab 
sikeréből Török Bálintné és ifj. Szántó 
Károly is kivették részüket, amennyiben mint 
rendezők mindent elkövettek, hogy e számok 
is jól sikerüljenek. Nehéz és fáradságos mun
kát végzett Sin ka Gyuláné, aki a súgói 
tisztet töltötte be hűen nem annyira a közön
ség, mint inkább — megsúgjuk ezt a kis 
kulisza titkot — az összes szereplők nagy 
megelégedésére.

Az előadás után tánc volt, mely alatt világ
posta is volt, melynek győztese Illés Gizi 
lett. Az ifjúság reggelig táncolt Duma Géza 
híres zenekarának hangjai mellett. Az estély 
24 tagból álló rendezősége dr. Dénes Ist
ván elnökkel az élén a legnagyobb odaadás
sal fáradozott azon, hogy az estély minden 
tekintetben sikerüljön. Jutalmuk, hogy ezt 
elérték.

A közönség a hajnali órákban egy kelle
mesen eltöltött est édes emlékeivel oszlott 
szét. . . . y.

— Iroda megnyitás. Dr. Schárer 
Sándor helybeli ügyvéd, négy és fél évi harc
téri szolgálat után hazatérve, irodáját dr. 
Moldován Silvius helybeli ügyvéd ur he
lyiségeiben újból megnyitotta. isö 2—3

Ma KtziüiH itpáthy
iigyéneK tárgyalása.

Nagyszeben, febr. 13.
Tudósitónk jelentése szerint ma délelőtt a 

román hadosztálybiróság megkezdette Apáthy 
István dr. főkormánybiztos ügyének tárgya
lását. A vád ellene: a bolsevizmus terjesz
tése.

Apáthy különben szabadon jár, a városban 
egy villában lakik és a Római császár-ven
déglőben étkezik.

Megjelent a romániai
Választási rendelet.

Erdélyi és bukovinai választásokról nincs 
szó benne.

Bukarest, febr. 13.
A „Viitorul“ keddi száma szószerint közli 

a román kormány választási rendeletét. Rész
letesen szabályozza a választói jogosultságot, 
a választási területeket és a választás mene
tét. A rendelet szerint csak Romániában, 
Besszarábiában és Dobruzsában tartják meg 
a választásokat. Erdélyről és Bukovináról a 
rendeletben említés sincsen téve. A választás 
terminusai a következők:

Március 15-től 17-ig választják a képviselő
ház követeit. Március 20-tól 21-ig pedig a 
szenátus tagjait.

Megnyílik a kereske
delmi világforgalom.

Rotterdam, febr. 12.
A „Morning Post“ közli: Balfour a kor

mány nevében közölte a liverpooli kereske
delmi kamarával, hogy a szabad kereskedelmi 
forgalom és nyersanyagkivitel április 30-án 
kezdetét fogja venni.

Hazajönnek Angliából az 
internált magyarok.

Budapest, február 12.
A külügyminisztérium azt az értesítést 

kapta, hogy az Angliában internált magyarok 
hazaszállítása folyamatban van. Eddig három 
szállítmány érkezett Hollandián át Németor
szágba. Az internáltakat Rotterdamból meg
állás nélkül különvonaton a német határál
lomásra, Emerichbe szállítják. A külügymi
nisztérium megtette a szükséges lépéseket, 
hogy magyar honfitársainkat Német-Ausztrián 
keresztül fennakadás és kellemetlenség nél
kül szállíthassák haza.

A külügyminisztérium Moszkvába, Tifliszbe 
és Vladivosztokba szikratáviratozott hadifog
lyaink hazaszállításának előkészitése érde
kében.

A költő útja.
Halott-szinü bús homok-óceán,
Csak a hiéna üvölt végig rajta, 
Sápadva néz belé a karaván:
Ez a kárhozat dölyfös sivatagja.

Halandó még meg nem gázolta mélyét, 
A rőt hullám hány nagy dacot kioltott I 
Kiitta a merészek lelkét, vérét,
És partra hányt — pár hajótörött csontot.

S ihol egyszer csak jő egy dalos ember, 
Batyuja sincs, könnyelműn úgy megyen, 
Be sem sülyed nyomán a homoktenger, 
Dalolva úgy jár — jár a tengeren!

A mord hiéna rászüköl kacagva, 
Számum harapja, keselyű mardossa,
S im csoda kél: hol keblét fölszaggatja, 
Hull a szivébül, egyre hull a rózsa.

Amerre ment: útját jelöli rózsa,
Ut támadt, átal a sivatagon,
Utána ezrek járják már dalolva,
Már meghódítva áll az ős vadon.

— Ki törte át a sivatag kapuját?
Nem kérdi már e boldog emberöltő 1
— S mind közt csak egy van, kinek nem

[jut rózsa: 
Az országut-verő, a költő.

Bodor Aladár.

NAPI HÍREK.
— Kinevezés. A magyar földmivelési mi

niszter Szabó Ignác szászvárosi kincstári 
erdőgondnokot, főerdőmérnököt erdőtaná
csossá nevezte ki.

— Csikmegye prefektusa. A Csíkszere
dában megjelenő „Csíki Lapok“ c. laptár
sunk Írja: „Ellenőrizhetetlen hírek szerint a 
nagyszebeni román kormányzótanács Csik- 
vármegye prefektusává dr. Moldován 
Szilveszter szászvárosi román ügyvédet ne
vezte ki. A prefektus még nem érkezett meg.“ 
Alkalmunk volt dr. Moldován Silvius ügy
véddel, kinevezett prefectussal ez ügyben 
személyesen érintkezni s tőle azt az értesí
tést kaptuk, hogy ez állást — családi okok
ból — egyelőre nem fogadja el, miről a 
nagyszebeni román kormányzótanácsot érte
sítette is. így tehát nincs kizárva, hogy a 
csikiek más prefeclust kapnak, ha t. i. a 
kormányzótanács azonnal be akarja tölteni 
ez állást.

— A hátralékos adókat be kell.fizetni. 
A nagyszebeni román kormányzótanács el
rendelte, hogy a lakosság az összes hátra
lékos adókat befizesse. Aki rövid időn belül 
nem tesz eleget e rendelkezésnek, attól a 
szokásos törvényes eszközökkel fogják behaj
tani a hátralékos adókat.

— Házasság. M á r e r Sándor f. hó 3-án 
tartotta esküvőjét Hajnal Jolánka urleány- 
nyal Nyíregyházán.

— Kaszinói közgyűlés. Múlt számunkban 
leközölt tárgysorozattal ma, 1919. február 16-án 
(vasárnap) d. u. 3 órakor a Magyar Kaszinó 
évi rendes közgyűlést tart. Kérjük a tagokat, 
hogy minél nagyobb számban jelenjenek meg, 
hogy a közgyűlés megtartható legyen.

— Az erdélyi demarkációs vonal. Vajda 
Sándor dr. az erdélyi kormányzótanács föld- 
mivelésügyi minisztere egy román újságíró 
előtt nyilatkozott az erdélyi állapotokról és 
kijelentette, hogy a közigazgatás terén nagy 
haladás történt. A magyar törvények szerint 
igazgatnak és az igazságszolgáltatás is a régi. 
Kijelentette továbbá, hogy a jelenlegi demar
kációs vonal még nem végleges határ, ezt 
majd csak a békekonferencia dönti el, épen 
azért a választásokat csak azután tartják meg.

— Nem lehet táviratozni. A kolozsvári 
postaigazgatóság egyik legújabb rendeletével 
betiltotta az Erdélyből való táviratozást. A kö
zönség informálása végett közöljük tehát, hogy 
Erdélyből Budapestre és Magyarország meg 
nem szállott területeire semmiféle táviratot fel
adni nem lehet. Eszerint tehát ne is próbál
kozzék senki a meg nem szállott területekre 
bárhova is táviratot feladni, mert azt a pos
tán egyszerűen vissza fogják utasítani. A meg
szállott erdélyi területekre való táviratozás 
azonban, a cenzúra ellenőrzése mellett, ezen
túl is engedélyezve van,
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— Közgyűlés. A hunyaddobrai „Grani- gereket. 2. A hadiszabályokat háború alatt 
terül“ takarék- és hiteliatézet r.-t. f. év már-' sem szabad megváltoztatni. Minden nemzet, 
cius 1-én d. u. 2 órakor tartja évi rendes akár hadviselő, akár semleges, szigorú felelős
közgyűlését Hunyaddobrán az intézet helyi- ségre vonandó az esetben, ha a tengeri had- 
ségében. Az intézet igazgatósága a közgyűlési viselés szabályait nem tartja be. 3. A dugáru 
meghívókat a részvényeseknek már szétküldte.

— Román ügyvédek perújítása. A bras
sói ügyvédi kamara fegyelmi bírósága 1917- 
ben azokat a román ügyvédeket, akik az or
szágot elhagyták, fegyelmi ítélettel az ügyvé
dek lajstromából törölte. Most a visszatért 
ügyvédek közül Srevoin Sándor dr., Mosoiu 
János dr. és Glejar Vazul dr. brassói és Pra- 
lea Győző dr. fogarasi ügyvéd az ügyvédek 
lajstromába leendő visszaiktatását kérték a 
kamarától. A kamara fegyelmi választmánya 
a beadott kéréseket perujitási kéréseknek mi
nősítette, a fegyelmi bíróság pedig a magyar 
népköztársaság igazságügyminisztere által 
1918. november havában kiadott pertörlési 
és közkegyelmi rendelete alapján az alapité- 
letek hatályon kívül helyezésével a kérelmező 
román ügyvédeknek a kamara lajstromába 
leendő visszajegyzését rendelte el.

— A budapesti egyetem uj dékánjai. 
Berinkey miniszterelnök a kormánybiztos elő
terjesztésére a jog- és államtudományi kar 
dékánjává Vámbéry Rusztem dr.-t, prodekán- 
jává Kovács Gábor dr.-t, a bölcsészeti kar 
dékánjává pedig Asboth Oszkár dr. nyilvános 
rendes tanárokat nevezte ki.

— Papir váltópénz Romániában. A román 
pénzügyminisztérium értekezletre hívta össze 
Bukarest összes pénzintézeteit. Az ankéten — 
amelyen a magyar pénzintézetek romániai 
érdekeltségei is részt vettek — papirváitó- 
pénz kibocsátásáról tanácskoztak.

— Okmánybélyegek helyett — kész
pénzbeli lerovás. A nagyszebeni román kor
mányzótanács elrendelte, hogy ezentúl az ok
mányokra, okiratokra s más egyéb kérelmekre 
szükségeltető okmánybélyegek helyett kész
pénzben vonassák le az illeték. A lerovás ott 
történik, ahová az okirat, okmány, kérelem 
beadatik s az átvevő hivatal a készpénzbeli 
lerovást az ügydarabra reá vezeti.

— Kurzusok pénzügyigazgatósági és 
adóhivatali személyzet képzésére. A ro
mán kormányzó tanács Nagyszebenben folyó 
év március 1-én tanfolyamot állit fel azon 
jelentkezők számára, akik pénzügyigazgató
sági, vagy adóhivatali állásokat óhajtanak el
nyerni. A kurzusra nők is jelentkezhetnek. A 
jelentkezők ingyen lakást, sőt indokolt ké
résre pénzsegélyt is kapnak.

— Értesítés. A „Szászvárosi Könyvnyomda 
Részvénytársaság“ újabban kibocsátott 500 
drb részvénye teljesen elkészülvén, azok ki
adása a befizetési elismervény ellenében kez
detét vette. Az uj részvények a könyvnyomda 
részvénytársaság könyvelő-pénztárosánál, ifj. 
Makkay Józsefnél a Szászvárosi Takarék
pénztár R.-T. üzleti helyiségében a délelőtti 
hivatalos órák alatt vehetők át.

— Olasz hadifoglyaink hazatérése. Ar
ról kapunk értesítést, hogy a bukaresti román 
kormány is lépéseket tett Rómában, hogy a 
volt magyar osztrák hadsereg azon tisztikarát 
és legénységi állományát, melynek lakóhelye 
a román csapatok által megszállott területen 
van, eresszék haza.

— Wilson pontjai a tengerek szabad
ságáról. A Morningpost szerint Wilson és 
az amerikai delegátusok megformulázták az 
amerikai felfogást a tengerek szabadságáról. 
Tervezetüknek, melyet a békeértekezlet elé 
fognak terjeszteni, négy pontja van: 1. Egy 
nemzetnek se legyen olyan nagy flottája, a 
mellyel képes volna egyedül ellenőrizni a ten-

forgalmát már békeidőben pontosan megkell 
határozni. Semleges országnak nem szabad 
dugárut szállítani, hajón még kevésbé szabad 
semleges államok hajóinak azt megkísérelni, 
hogy az egyik hadviselő által felállított blo
kádot megtörje.

4. A tengeralattjárók használatát korlátozni 
kell, vagy egyáltalában megtiltani.

— A keleti express — katona vonat. 
A közvetlen vonat, mely néhány nap múlva 
Bukarest és Páris között megindult — mint 
a „Dácia“ távirati ügynökség jelentette — 
katonai vonat lesz és 3 személyszállító és 1 
étkezőkocsiból fog állani. A vonatra gépfegy
vert is szerelnek. A Párisból induló vonat
hoz még két külön kocsit csatolnak svájci, 
ausztriai és romániai polgári utasok részére. 
Az ut Bukarest és Páris között 4 napig fog 
tartani. Az első vonattal Párisba utazik Coanda 
tábornok is, mint Romániának a béketárgya
lásokra kiküldött követe.

— Meghosszabbították a román bank
jegyek lebélyegzési határidejét. A Banca 
Generale bankjegyeinek lebélyegzési határ
idejét meghosszábbitották a nemzeti kölcsön 
aláírásának zárhatáridejéig.

— A dinamitosok. Kipróbált régi barát
ság kötötte össze Lázár Tódor ópiskii és 
Pletyer János dédácsi lakosokat, akik együtt 
folytatták az orvhalászat nem annyira jöve
delmező, mint inkább izgató mesterségéi. A 
napokban dinamitot szereztek és együtt men
tek ki a Maros partjára, hogy dinamittal va
lami jó fogást végeznek. A dinamit azonban 
korábban robbant, mint ők remélték és oly 
szerencsétlenül, hogy Pletyernek mindkét kar
ját letépte a robbanás, mig Lázár kezefején 
szenvedett súlyos sérüléseket. Mindkettőt a 
dévai közkórházba szállították be ápolás 
végett.

— Megindult a léghajó teherárufor- 
galom. A francia—angol légi közlekedés 
szindikátusa rendszeres áruszállítási menete
ket állít fel a kontinensen. Az első teher- 
léghajó indult el Folkstonéból Gandba és két 
tonna élelmiszert, ruházatot s egyéb szükség
leti cikket szállitott Franciaországba, Antwer
pen és Brüsszel között rendszeres légi teher
járatok lesznek. A teher léghajók óránként 
100 kilométer sebességgel haladnak.

— Zár alatt a törcsvári vár. Brassó vá
rosa IV. Károly magyar királlyá történt meg- 
koronáztatásakor koronázási ajándékul IV. Ká- 
rolynak adományozta a törcsvári várat. A vá
ros ajándékáról szóló díszes okmánylevelet 
annak idején a város küldöttsége adta át a 
budai várban az akkor még királyi méltó
ságának fényében pompázó IV, Károlynak. 
Most szomorú sorsra jutott a város koroná
zási ajándéka, a volt király törcsvári birtoka. 
A városi tanácshoz végzés érkezett, hogy a 
népkormány rendeletére a magyar zárlati bíró
ság az összes volt királyi javakat és ezek kö
zött a törcsvári volt koronabirtokot is zár alá 
helyezte.

— Óceánjáró Zeppelineket épitenek. 
A friedrichshaveni Zeppelin gyár állítólag olyan 
léghajókat épit, amelyekkel át lehet majd re
pülni az Óceánt. A szóban lévő léghajótipust 
uj rendszerű motorral látják el és száz ember 
vitelére teszik alkalmassá. A nemzetközi hely
zet kedvező alakulása esetén remélik, hogy 
az első tengerentúli utat az uj léghajók ez év 
júniusában tehetik meg.

— összeült Bernben a női kongresz- 
szus. A múlt héten ült össze Bernben a nem
zetközi női konferencia. A résztvevők Angliá
ból, Ausztriából, Dániából, Magyarországból 
és Olaszországból már mind megérkeztek. A 
konferencia tárgyalni fogja a népek szövet
ségét, a nemzetközi leszerelést, a nők politi
kai munkáját, a munkásnők érdekeinek védel
mét, az anya- és gyermekvédelmet, a férjes 
nők állampolgárságát és a közélelmezés nem
zetközi szervezését.

— Károly exkirály válni készül Zitától. 
A Prager Tagblatt szerint Károly exkirály válni 
készül Zitától, mert azt hiszi, hogy ezáltal 
visszanyerheti az elveszített rokonszenvet, ami 
pedig a restaurációs törekvések szempontjá
ból nagyon fontos.

— A köztársasági elnök fizetése. Kí
váncsian várják, hol lesz, milyen lesz a köz
társasági elnök rezidenciája s mekkora fize
téssel fogja az ország honorálni a megválasz
tandó köztársasági elnök felelősségteljes mű
ködését? Wilson az Egyesült Államok elnöke 
375.000 dollár évi fizetést kap, a mi pén
zünk árfolyama szerint 5 és félmillió koroná
nak felel meg. Ezenfelül az elnöknek hatal
mas rendelkezési alapja van, amelyet legutóbb 
100,000.000 dollárral szaporított a washing
toni kongresszus. — Poincaré 1,200.000 frank 
fixfizetést húz. De a francia elnöknek is van
nak különböző rendelkezési alapjai. Mind
ezekkel szemben Károlyi Mihály, aki január 
19-ike óta tölti be a köztársasági elnök tisz
tét, eddig egyetlen fillért sem kapott a ma
gyar államtól.

— Két uj járvány. A budapesti Jendrasstk- 
klinikán dr. Engel Károly tanár uj betegséget 
fedezett föl, amely abban nyilvánul, hogy a 
beteget több napon át csuklási rohamok lepik 
meg és belső fájdalmakat érez. A betegséget, 
amely ártalmatlan természetű, leginkább férfiak 
kapják meg és csillapító-szerekkel, olykor 
villanyozással s pirocarpinnal gyógyítják. — 
Kolozsvárott is újfajta járvány jelentkezett, 
amely az oltani orvostanárok véleménye sze
rint egyik változata s spanyol betegségnek. 
Ez a betegség az orrüreg hártyáit támadja 
meg, gyulladásba hozza az orrcsontokat és 
zavaróan hat az agyvelő működésére is. A 
kezelés műtéttel történik, amely eddig még 
minden esetben teljes gyógyulást eredményezet.

— Tizenkét regény ingyen. „Ellenzék“ 
regénycsarnoka a hazai és külföldi irodalom 
legjobb regényeit közli folytatásokban. Ezek 
a regények könyvalakban is megjelennek. 
Eddig Acker Pálnak, „Az elveszet barátnő“ 
és Knut Hamsunnak „Csavargók“ cimü re
génye jelent meg az „Ellenzék“ kolozsvári 
könyvkiadóhivatalában. Azok, akik az „Ellen
zékire Ví-ed évre egy kötet regényt, akik egy 
félévre fizetnek elő, két kötet regényt akik pe
dig egy egész évre fizetnek elő, ajándékkép
pen megkapják az „Ellenzékiben mejelenö 
összes regényeket könyvalakban. Ez által egy 
kis könyvtárhoz jutnak, amelynek minden 
egyes kötete a regényirodalomnak legpompá
sabb és legértékesebb terméke.

Hirdetmény.
Alulírott pénzintézet igazgatósága ez

úton értesíti az érdekelteket, hogy 1919. 
február 16-ikától kezdve a betéti ka
matlábat a pénzügyi piac mai heyze- 
tének megfelelően a következőkben ál
lapította meg:

a) a fennálló betétek után 2V»°/o;
b) az újonnan érkező betétek után 27». 
Szászváros, 1919. február 15.

193 „Szászváros! Taharéhpénztár Ht/‘
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— 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 
felöl érkezik: 610. sz. személyvonat d. u. 
2 óra 03 perckor, 612. sz. személyvonat reg
gel 5 óra 02 perckor. Arufeivétel szünetel, 
személy és express podgyászt felvesznek.

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. Erönkhez mérten 
igyekeztünk megállni helyünket s eb
ben t. előfizetőink támogatása nagyban 
segitségünkre volt.

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

Mindezeknek teljesítéséhez 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! 
. iok' 
. 5K 
” I

félévre . . . 
negyedévre 

Tisztelettel:

9 „SZ9SZV9RDS és OIDÉHE"
kiadóhivatala és szerkesztősége.

jtirdetfrelj jutányos felvétetnek
lapunk kiadóhivatalában._______

J
— 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 kérjük, 
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.

Egy jóminőségü ruhaszövet
eladó Hegy-utca 13. sz. alatt. a!5

r ___

J. SZÉKELY 
saját hihÉszitésü bőr- ás szőnnebBrcshEilésB 
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. 6—6

V!.v!V’V’VIV ! vfv• v

T
Pártoljuk a helyi ipart!

Treuer Sándor 
kávés, vendéglős és cukrász 

Szászváros, Főtér.
Naponta frissen csapolt Dréher- 
sör, kükűllő-menti borok, ízle

tes sütemények.
Az ifjúság találkozó helye.

NAGY SÁNDOR 
úri és női cipész 

Városháztér.

3 WÄCHEL FRIGYES 
borbély- és fodrász-terme 

d Vásártér.'

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

CSÉCH ALAJOS
esztergályos 

Országút.

Ájben Géza 
úri kalapkészitő 

Szászváros, Fűzfa-utca 34. sz.

Kiadó.

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

Kiadó.

5 HIRSCH IGNÁC
úri és női cipész
Hegy-utca 3. szám.>• -■

É Hegedűs Lajos
E épület- és finom bútor-asztalos

Galamb-utca 5. sz.

Nyomatott a SzAszvArosi Könyvnyomda RészvénytArsasAg gyorssajtójAn 1919.

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

Egy magányos nő részére 1 vagy
2 bútorozott szobából s konyhából 
álló lakást keres márc. 1-re. Aján
latok e lap kiadóhivatalába külden
dők, hol a cim is megtudható. 192 1-2

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

Eladó alig használt 3 rend finom úri 
férfi ruha és egy barna tavaszi fel
öltő. Megtekinthető Szászváros, Ro- 
moszi-utca 3. sz. alatt. 190 2-3

Eladók: Egy teljesen berendezett 
szatler-niühely, lakatos-szerszámok, 
férfi-ruhák, különböző apróságok. 
Megtekinthetők özv. Kiéin Károly- 
nénál Malom-utca 20. sz. alatt. ísz 3-3

(««I *í,»fny„di
Rfczirónv-Tánsíttáfi * "Äszász; | Hészuény-Társaság
elvállalja bármi
nemű nyomtatvá
nyok, részvények, 
művek, folyóira
tok, stb. legmo
dernebb stilszerü 
előállítását, ennek
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folyóiratok, vala
mint az irodalom 
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jtenmen András 
elsőrendű hygienikus 

borbély- és fodrász-terme 
Vásártér.

Tiszta és pontos kiszolgálás 
biztosittatik.

KOHNJÓZSEF 
férfi és női cipész 

Főtér.

GAÜGER FRIGYES 
kovács- és kerékgyártómester 

Kovács-utca 3. szám.

PARIS ALBERT
épület- és bútor-asztalos

Kistimár-utca 4. sz.

4 
c 
?

MOLNÁR JÁNOS
férfi szabó üzlete.

Városháza-tér.
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