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Előfizetési árak:

Egész évre — — — 20 kor. I Negyed évre — — — 5 kor. 
Fél évre— — — — 10 „ | Egyes szám ára — — 40 fill.

Nyilttér soronként 3 kor.

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

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 tijzW.stlíK 0 drágaság.
Ha végig tekintünk a háborúval járó 

gazdasági elváltozások hosszú során, 
el kell képednünk azon a hihetetlen 
nagy arányokat öltött drágulásokon, 
melyek oly nehéz súllyal nehezedtek 
az emberiség százezreire. A háború 
kitörése napjától naponként, fokról- 
fokra emelkedtek a közszügségleti s 
egyéb cikkek árai, amiben a hivatás
szerűen dolgozó árdrágítókon kívül, a 
háború folytán beállott munkás- és 
anyaghiánynak is nagy szerepe volt. 
A megélhetési viszonyok napról-napra 
lettek rosszabbak s a háborús konjunk
túrák kihasználására napról-napra töb
ben és többen vállalkoztak, ami aztán 
maga után vonta az árak maximálását 
s az az árdrágítók elleni szigorú in
tézkedéseket. Sajnosán tapasztaltuk 
azonban, hogy a szigorú törvények, 
rendeletek és ármaximálások csak kis 
mértékben tudták meggátolni, mérsé
kelni az árak rohamos és indokolatlan 
emelkedését s nem egy rendelet maga 
idézett elő árdrágítást. A lánckereske
dők, árdrágítók, áruhalmozók vigan 
folytatták piszkos mesterségüket s ha 
itt-ott egyik-másikat utólérte is a tör
vény súlyos keze, nem rettentek meg 
ettől s az árak továbbra is csak emel
kedtek.

Az összes társadalmi osztályok nyög
tek, szenvedtek a háborús árak miatt, 
melyek leginkább az elsőrendű köz
szükségleti cikkeknél mutattak nagy — 
s legtöbbnyire indokolatlan — emel
kedést, de leginkább sújtotta a drága
ság a tisztviselői osztályt. A szellemi 
munkások százezrei a legtehetetleneb- 
bül voltak kiszolgáltatva a háborúval 
járó drágaságnak, amely a háború be
fejezésével nemcsak, hogy nem szűnt 
meg, hanem a változott körülmények
ben tápot találva, ma is orgiát ül. A 
szellemi munkások a köz- és magán
tisztviselők, ma is éppen olyan keser
vesen nyögik a háborús élet folytán 
beállott állapotokat, mint a háború fo
lyamán mindig. Az a morális erő, 
mellyel némán tűrték helyzetük sanya- 
ruságait, várva az idők megváltozását, 
csak néha-néha jajdult fel, hogy ered
ménykép egy kis javulást idézzen elő 
helyzetükben. A javulás morzsáin ten
gődve hűen és becsületesen végezték 
munkájukat s szemérmes koldusként 
igyekeztek palástolni nyomorúságaikat, 
nélkülözéseiket,

Mindenki, a napszámostól, a cseléd
leánytól a gazdag földbirtokosig, a 
kisiparostól a nagytőkés gyárosig, a 
szatócstól a nagykereskedőig a megél
hetés lehetőségeinek megfelelően és 
kellő időben emelte munkájának árát,

'értékét, csak a tisztviselők — úgy a 
köz, mint magántisztviselők — dolgoz
tak olyan bérért, amely semmikép sem 
állott arányban a maguk és családjuk 
megélhetéséhez szükségeltető termékek 
áraival. A legégetőbb élelmi és ruhá
zati szükségleteit sem tudta és tudja 
ez az osztály munkabéréből kielégíteni 
s igy nem csoda ha ma a társadalom
nak ez az értékes osztálya a legkeser
vesebb állapotban van. A háború alatt 
a nélkülözések hosszú sorát élte végig 
s ma megtépázva, lerongyolódva várja 
a végleges békét, melynek megkötésé
től reméli sorsa javulását. Öt hosszú 
év viharzott el feje felett a „nincs"- 
csel való örökös küzdelemben, de azért 
ma is egy jobb jövőbe vetett hittel és 
bizalommal végzi mindennapi gondok
tól ezerszeresen terhes munkáját. A 
mindenkori kormányok mostohán bán
tak el a tisztviselői karral s e körül
mény gyakran boszulta meg magát. A 
cipőt talpaló biró példáját nem követte 
mindenik tisztviselő s igy — érthető 
okokból — gyakran fordultak elő ese
tek, amikor a köz vagy magán tisztvi
selő a köznek nagy kárára megtéve- 
lyedett.

A ma megélhetési gondjai, nehéz
ségei súlyosabbak mint valaha s éppen 
ezért az illetékes tényezőknek 
mindent el kell követniük, hogy a szel
lemi munkások anyagi helyzete a fizi
kai munkásokéval — ha csak megkö
zelítőleg is — megfelelő arányban le
gyen. Ma, amikor egy iparos napi 
50—100 koronát — sőt ennél is töb
bet — tud és képes megkeresni mun
kájával, a szellemi munkás, még a 
magasabb állásokban is, alig kap napi 
15—20—25 koronát. Az országnak, a 
köznek s egyéb intézményeknek ezen
túl is ép úgy szüksége lesz hivatalno
kokra, mint iparosra, kereskedőre,föld
mi velőre stbire, s ezért ezeknek sorsá
val, helyzetével foglalkozni közérdek.

Tisztességesen fizetett, anyagi gon
doktól mentes tisztviselőtől lehet csak 
igazságos és becsületes munkát köve
telni. Az éhbérért kívánt munka a 
munkaadót is tönkreteszi s a köznek 
is óriási károkat okoz. A szellemi mun
kások szervezetlenségüknél fogva tü
relmesen és szemérmesen szenvedtek 
és szenvednek, s éppen ezért nem 
szabad engedni, hogy sivár helyzetük 
teljes felismerésével odajussanak, hogy 
pályájukat tömegesen elhagyják s má
sokat is elrettentsenek attól, hogy mint 
szellemi munkások szolgálják a közt.

A szellemi munkások szenvedésé
ből, nélkülözéséből, nyomorúságából 
a közre óriási károk fakadhatnak. A 
mai drágaság közepette nemcsak em
beriességből, hanem mindnyájunk kö

zös érdekében is, foglalkozni kell a 
tisztviselők szomorú helyzetével, ha azt 
akarjuk, hogy a békekötés után elő
álló óriási feladatok nehéz munkájá
ban kellő számú megfelelő és helyét 
ügyesen betöltő szellemi munkással 
rendelkezzünk.

Az illetékes tényezők figyelmébe 
ajánljuk e pár sort!

Ifj. Sxántó Károly.

megszállás alatt.
3 helybeli állami polg. és elemi leányiskola átuéfele.

F. hó 20-án reggel 9 órakor megjelent dr. 
Boca Romolusz h. polgármester Valdean 
Jáno§ tanár kíséretében az ig. irodában és egy 
az erdélyi román kormányzótanácstól az in
tézet igazgatóságához címzett átirat felmuta
tása mellett az iskola átadását követelte. Ezt 
az intézet igazgatósága a fegyverszüneti szer
ződésre való hivatkozással és azzal tagadta 
meg, hogy felettes hatóságától erre vonatkozó 
utasítást nem kapott. Erre dr. Boca kijelen
tette, hogy felhatalmazásuk folytán karhata
lommal is elveszik az iskolát. Ezen kijelen
tést erőszaknak minősítve, az átadás Simon 
Ferenc gondnoksági elnök jelenlétében meg
történt. Az erdélyi román kormányzótanács 
közokt. főnöke átiratában arról értesítette az 
iskola igazgatónőjét, dr. Balogh Jánosnét, 
hogy Valdean Jánost tanárnak nevezte ki az 
intézethez és hogy a román nemzetiségű ta
nulók külön párhuzamos osztályokban, a ma
gyar, illetve a többi tanulók pedig a tantes
tület eddigi tagjai által továbbra is tanitandók.

Valdean János tanár igen előzékenyen ki
jelentette, hogy ő csupán mint ellenőrző kö
zeg szerepel az intézetnél, az adminisztrativ 
ügyeket ő vezeti, a magyar közoktatási mi
niszterrel és a tanfelügyelőséggel az össze
köttetés teljesen megszűnik. Egyebekben az 
iskola vezetése, igazgatása a régi marad.

Az elkülönítés f. hó 21-én már megkezdő
dött, a román tanulókat egyelőre d. e. tanít
ják összevontan, míg a többi tanerő megér
kezik, amikor a magyarokat délelőtt, a ro
mánokat délután tanitják.

Igazgatónő és osztályfőnökök nyomatékosan 
figyelmeztették a magyar tanulókat, hogy min
den összeütközéstől tartózkodjanak, egymás
sal udvariasan bánjanak, hogy az iskola teljes 
csendje ezentúl is megmaradjon.

Hormánybiztosi rendelEt.
M a k r e a közélelmezési kormánybiztos Vaj- 

dahunyadon f. év február 1-én kelt rendele
tével az élelmezési kormánybiztosok határo
zata értelmében, Hunyadmegye közönségeinek 
tudomásul vétel és miheztartás végett a kö
vetkezőket hozza tudomására:

A kormányzó tanács felhatalmazza az élel
mezési biztosokat, hogy a közigazgatási és 
katonai hatóságok támogatásával mindent el
kövessenek a kitűzött cél elérésére. A meg-
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szálló csapatok és csendőrség a kormány
biztosoknak szükség esetén rendelkezésére 
állanak. Következőleg felhívja az érdekeltek 
b. figyelmét, hogy jelen hirdetésben foglalt 
rendelkezéseknek eleget tenni igyekezzenek. 

Felhivatnak az összes termelők, hogy a 
rendelkezésükre álló gabonamennyiség feles
leget 1919. évi február hó 15-ig, haladékta
lanul jelentsék be a kormánybiztosnak. Ezen 
határnaptól fogva törvényes s szükség esetén 
kényszerrekvirálást fog eszközölni.

Felkéri az összes termelőket, hogy saját 
érdekükben is neki, avagy megbizottainak a 
házi szükségleten felüli gabonamennyiséget 
haladéktalanul jelentsék be. A helységekben 
talált feleslegek a községházán gyüjtetnek 
össze, ahonnan való elszállításuk rendelke
zéseihez mérten fog megtörténni.

A megállapított árak a következők:
Búza 100 kgr. prémiummal együtt 100, 

tengeri (szemes) 90, rozs 87, árpa 87, zab 
87, bab (paszuly) 200, finom liszt (O-ás) és 
dara 100 kgr. 360, főzőliszt 160, kenyérliszt 
130, sima őrlésű liszt 130, rozsliszt 130, 
tengeriliszt 130 korona.

O-ás liszt őrlése egyelőre tiltva van.
Kenyér 1 kgr. 3 K, korpa 40 fillér, len

kender- és tökmag 100 kgr. 250, burgonya 
30 korona.

Burgonya ára hónaponként 1 K-val emel
kedik mm.-ként.

Széna mm.-ként 75, alomszalma 30, árpa- 
és zabszalma 45 korona.

Húsfélék: Hizlalt marha élősúlyban (5% 
apadás) 1 kgr. 5, marhahús 10, növendék
marha élősúlyban 3 50, növendékmarhahus 8, 
hizlalt sertés élősúlyban 12, sovány sertés 
élősúlyban 10, sertéshús 12, borjú élősúly
ban 5'50, borjúhús 12, nyersszalonna és háj 
24, füstölt szalonna 28, fehér szalonna 26, 
olvasztott zsir 28, nyers kolbász 20, füstölt 
kolbász 26, juh hús 8 korona.

Tej és tejtermékek: Tej a városban 1 liter 
2, tej a falun 1'50, tejszin 15 kor., tehéntúró 
1 kgr. 8, tömlőturó24, bödönturó 18 korona.

Más élelmicikkek: Tojás 1 drb. 60 fiil., 
hagyma 1 kgr. 1—1'20-ig, ecet 1 liter 4, 
ecetszesz 1 liter 60 korona.

Általában tilos a gabonanemüekkel való 
szabad kereskedés, valamint azok szállítása.

E határozatok elleni kihágás a gabona el
kobzását, valamint a vevő és eladó megbün
tetését vonja maga után. A malmok tulajdo
nosait felhivja, hogy az egész vámmennyisé
get bocsássák rendelkezésére, mert elleneset
ben a malmot bezáratja. A közigazgatási és 
katonai hatóságok illetékesek rendelteinek 
végrehajtására.

flz erdélyi viniizmus megszüntetése.
A nagyszebeni román kormányzótanács el

nöke, Maniu Gyula két rendeletet bocsátott 
ki. Az első az ideiglenes nyelvhasználatról 
szól, a másik pedig a közigazgatási szolgálat 
ellátására vonatkozik.

Az első rendelet szerint mindazok a ren
deletek és intézkedések, amelyek 1918. okt. 
18. előtt léptek életbe, a nyilvános rend ér
dekében továbbra is érvényben maradnak, ki
véve a későbbi módosításokat.

Minden hivatalnok, akár választott, akár ki
nevezett, osztályra való tekintet nélkül, hiva
talában marad. Szolgálati érdekből, vagy az 
általános nyugalom érdekében hivatalnokok 
(birák, közjegyzők) rendelkezési állományba 
kerülhetnek vagy nyugdijaztathatnak. Hatályon 
kivül helyeztetnek azok a határozmányok, 
melyeknél fogva birák és közjegyzők akara
tuk ellenére nem helyezhetők át. Úgyszintén 
megszűnik a táblaelnök és az államügyész 
felügyeleti joga is.

A hivatalos szolgálati nyelv román. A más- 
nyelvü lakosság nyelvhasználatára vonatkozó
lag végleges döntésig a magyar törvénykönyv 
1868. évi 44. törvény (a nemzetiségi törvény) 
tartatik fenn azzal a módosítással, hogy a 
magyar szó helyébe mindenütt a román szú
randó be.

A helységneveket minden nemzet a saját 
nyelvén használja.

A másik rendelet szerint minden törvény
hatóság élén főispáni hatáskörrel prefektus áll. 
A többi tisztviselő a régi törvény alapján meg
marad, ellenben a törvényhatóságok és kép
viselőtestületek megszűnnek. Megmaradnak a 
közigazgatási bizottságok, de a választott ta
gok helyére a prefektus nevez ki tagokat. Meg
szünteti a rendelet a virilizmust és kimondja, 
hogy a törvényhatóságok és képviselőtestüle
tek összes tagjait a jövőben választani fog
ják. Tisztviselőkké csupán azok a folyamodók 
neveztetnek ki, akik a hivatalos szolgálati 
nyelvet Írásban és szóban birják. A mostani 
tisztviselőknek ezt a nyelvtudást egy éven be
lül ki kell mutatniók Írásban és szóban.

Xemzetljözi bizottság Ijtriil az 
Osztrák-Magyar bánit álíre.

Budapest, február 19.
Megemlékeztünk már arról az akcióról, 

melyet a magyar és a németausztriai kormány 
a korona valutájának védelmére megindított. 
Szende Pál bécsi utjának ezenkívül szenzá
ciós háttere van. Arról van ugyanis szó, hogy 
az Osztrák-Magyar bank felismerve annak a 
veszélynek nagyságát, melyet a csehek pénz
ügyi manöverjei magukban rejtenek, azzal a 
kéréssel fordul az ántánthoz, hogy a volt 
monarchia valuta-ügyeinek ellenőrzésére egy 
nemzetközi bizottságot küldjenek ki.

A korona valutasorsát a semleges és az 
ellenséges külföld is élénk érdeklődéssel ki
séri, mert egyrészt milliárdokra rúg a birto
kukban levő koronabankjegyek összege, más
részt a volt monarchia többi államaiban több 
milliárd értékű befektetései vannak. A korona 
értékének csökkenése tehát érzékenyen érin
tené a külföldet is. A koronabankjegyek fe
dezésére a volt monarchia egész vagyona 
szolgál, nem nézhetik tehát közömbösen, 
hogyha közös kötelezettség alól a volt mo
narchia valamely része ki akarná vonni magát.

Az ántántnak tehát épp úgy érdeke, mint 
minekünk, hogy a valutánk ne romoljon és 
igy valószínű, hogy a legközelebbi jövőben 
már egy ántántbizottság fog felügyelni a 
jegybank ügyeire.

jfatszáz milliárdos
világköicsönhöl állítják helyre a hahorus bárokat.

Páris, febr. 19.
A háborús pusztítások helyreállító bizottsága 

Klotz elnöklete alatt ülést tartott. A bizottság 
folytatta az egyes államok pénzügyi helyzeté
nek megvizsgálását. Szóba került az az ame
rikai propozició, amely szerint egy hatszáz 
milliárdos világkölcsönt bocsátanánk ki és 
helyeznének el a világ összes pénzpiacain. 
Ebből téritenék meg a háború által okozott 
károk helyreállításának költségeit.

Magyarország huszonöt
milliós dollárKölcsöne.

Budapest, febr. 19.
A kormány megbízásából Műnk Péter tőzsde

tanácsos egy huszonöt milliós állami dollár- 
kölcsön előkészitésére Svájcban tárgyalásokat

folytatott amerikai és angol pénzügyi körök
kel. Műnk most tért vissza utjából. A tárgya
lások eredménnyel jártak, amennyiben Műnk 
több igen kedvező feltételű ajánlatot hozott, 
ami az angol és amerikai pénzügyi körök bi
zalmát jelenti a magyar pénzpiac iránt.

Boldogok, akik sírnak.
Boldogok, akik tudnak sirni, sirni, 
Szabad, bő, meleg könnyben kifakadni, 
Panaszlevélben jajt és átkot irni.

Boldogok, akik templomokba futnak, 
Kik tömjént szívnak ziháló mellükre, 
Kik bibliákat, varázsszókat tudnak.

Őket a bánat ölbeveszi csókkal, 
Gyermekfejük elalszik s álmokat jár, 
ők ölelkeznek a mennybevalókkal.

Az üdv, felejtés mind övék, hiába, 
A kitépett szív, az is kinő bennük, 
Áldottak; övék a mennyek országa.

Mi, áldatlanok, oh hogy nézünk rájuk 1 
Mi, kitagadott, kiprédáit testvérek, 
Irigy-sóvárgón, láz veri szájunk.

összefont karral, zakatoló szivvel
Oh hogy állunk, könyfosztott szemmel nézve 
Az élet gyilkos fekete szemébe.

Bodor Aladár.

NÁP1 HÍREK.
— Nyugdíjazás a kudzsiri vasgyárnál. 

Mészáros József felügyelő, a kudzsiri áll. 
vasgyár főnök-helyettesse saját kérelme foly
tán ez év április 1-től nyugdíjba vonul. Az 
uj fönökhelyettes Terény János felügyelő lett.

— Ezüst lakadalom. Liebermann 
Lajos helybeli kereskedő f. hó 20-án ülte meg 
házassága huszonötödik évfordulójának ünne
pét szűk családi körben.

— Közgyűlés. A szászvárosi Magyar Ka
szinó Simon Ferenc igazgató elnöklete alatt 
f. hó 16-án tartotta meg évi rendes közgyű
lését. A tagok szép számban jelentek meg a 
közgyűlésen, melyen az elnöki megnyitó be
széd és a szokásos évi jelentések után nagy 
érdeklődéssel tárgyalták le a költségvetést. 
Ezután megejtetett a tisztujitás, melynek ered
ménye a következő: Elnök Simon Ferenc, 
alelnök Bergh Tivadar, igazgató dr. Kristóf 
György, jegyző Várczeka Vilmos, könyvtáros 
Rethy István, pénztáros Pap József, gazda 
Örs Zoltán, ügyész dr. Szőllősy János. A vá
lasztmány tagjai lettek: Bocz Soma, dr. Ba
logh János, Csűrös Pál, dr. Görög Ferenc, 
Lokody Gergely, Pogány Árpád, Szakats Ist
ván, Sebestyén Árpád, Szabó Ignác, Szász 
Sándor, Steiner Füiöp, Török Bahnt, póttagok: 
dr. Tóth Endre és Szigyártó Lajos.

— Müsoros-estély. A helybeli evangéli
kus szasz-nőegylet f. hó 22-én este a Tran- 
sylvánia-szálló dísztermében tánccal egybe
kötött müsoros-estéiyt rendezett. Az ezt hir
dető plakaton a műsor hat pontja a követ
kező volt. 1. Jönnek a katonák. Renger Fri
gyes zenés bohózata 1 felvonásban. 2. Duett, 
(soprán és bassbariton) a) Mozart: Bei Män
nern, welche Liebe fühlen, b) Mendelssohn: 
Herbstlied. 3. Két dal. (soprán). 4. Civilben. 
Bohózat 1 felvonásban, irta Kadelburg Gus- 
táv. 5. Dalok. 6. Baba-tánc, (járja négy fiatal 
hölgy). Előadás után tánc.

— 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. ibg 3—3
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— Tolnay Lajos Fehérmegye élén. A 
székesfehérvári ellenforradalmi kísérletek miatt 
a vármegye főispánját és alispánját a kor
mány elmozdította és kormánybiztosnak dr. 
Tolnay Lajos, volt dévai ügyvédet, Csikvár- 
megye volt főispánját nevezte ki.

— A brassói államépitészeti hivatalt át
vették a románok. Bancsilla J. mérnökkari 
ezredes és Dusoin Miklós építész a brassói 
államépitészeti hivatal vezetését Jüttner Kál
mán műszaki főtanácsostól átvették. A brassói 
államépitészeti hivatal hatásköre Brassó, Foga- 
ras, Háromszék, Csik, Udvarhely és Nagykü- 
küllő vármegyékre terjed.

— Amerika lesz a béketárgyalás döntő 
birája. A békekonferenciának legjellegzete
sebb vonása, hogy a benne résztvevő népek 
túlnyomó többsége azt kívánja, hogy Ame
rika legyen a vitás kérdések döntőbirája. A 
népek ugyanis meg vannak győződve arról, 
hogy Amerikának nincsenek külön érdekei, 
amelyeket ki akar elégiteni.

— „Igazság.“ Uj lap indult meg február 
9-én Nagyszebenben „Igazság“ cim alatt. A 
lap erdélyrészi szociáldemokrata közlöny; 
bátor hangon hirdeti szociáldemokratizmus 
dogmáit, kíméletlenül leplezi le a szociáldemok
ratizmus nevével visszaélő sarlatánokat, küzd 
a kommunisták egységromboló, felelőtlen agi- 
tációi és a rendbontó bolseviki törekvések 
ellen. Megjelent első számában párt pogramm- 
ját 26 pontban foglalja össze. A tetszetősen 
kiállított, nívós tartalmú lap Domokos-Haraga 
Balázs szerkesztésében minden vasárnap meg
jelenik és előfizetési ára negyed évre 4 korona.

— A románok átvették Kolozsmegye 
közigazgatását. Miután az egyes járások 
élére már román tisztviselőket állítottak, f. hó 
18-án délben megtörtént Kolozsvármegye al- 
ispáni hivatalának átvétele is. A vármegye
házán megjelent dr. Tamasiu prefektus és dr. 
Utalia Octavian, akit alprefektussá neveztek ki 
és dr. Hankó Elemér alispántól az összes 
tisztviselők jelenlétében átvették a megye köz
ponti igazgatását. Ezzel az aktus tulajdon
képen véget is ért, amennyiben — mint azt 
már előre is bejelentették — az esküt a vár
megye tisztviselői kara nem tette le s ezáltal 
állásából eltávozott. A végleges leltár szerinti 
átvétel 8—10 napot fog igénybevenni, mialatt 
az eltávozott hivatalnokok helyébe is román 
tisztviselőket ültetnek. Az uj főjegyző szemé
lyere vonatkozólag döntés még nem történt.

— Köztisztviselők városi földbérlete. 
Ismeretes, hogy a város, a képviselőtestület 
határozata folytán a vágóhíd körüli területből 
köztisztviselők részére földhasználatot enge
délyezett olyformán, hogy megfelelő évi ha
szonbért három évre kisebb parcellákat hasit- 
talott ki. A 3 évi bérletből egy év lejárt. Most 
úgy értesülünk, hogy a bérletet megakarják 
szüntetni, azon indokolással, hogy a földbir- 
tokossagnak szüksége van legelőre. A föld
birtokosság szükségleteinek hallattára valóban 
könny szökik a szemünkbe, hisz a háború 
egész folyamán az ő segítésükben merült ki 
állam és társadalom egyaránt, illő tehát hogy 
a tisztviselők is mondjanak le jogos igényük
ről és ők is siessenek felsegélésükre. Világ
szerte földreformok léptek a régtől fogva só
várgott megvalósulás stádiumába, földet an
nak, aki maga megmunkálja 1 E kis parcellák 
ezt a célt szolgálták. Nem hisszük, hogy vá
rosunk haladó szellemű vezetősége konfis- 
kálná ama szerzett jogokat. Különben nagyon 
furcsa lenne, ha a jogaiktól megfosztott bér
lők egyenként egy csomó polgári pert akasz
tanának a város nyakába.

— Tanügyi hírek. A magyar közoktatás
ügyi miniszter dr. Krenner Miklós aradi fő
reáliskolai tanárt a szegedi tankerület főigaz
gatójává nevezte ki. Krenner hosszú ideig 
Déván működött, hol nagy népszerűséget ví
vott ki úgy is mint derék tanár, de mint ügyes 
szónok is kinek gróf Kuun Géza felett tartott 
emlékbeszéde közfeltünést keltett.- Szeles Hen
riket áthelyezték Budapestre. Vele a dévai fő
reáliskola tevékeny munkása búcsúzik, tanít
ványai szerető tanárt, a magyart társas élet 
hasznavehető tagját veszti el. Szeles részt- 
vett minden közművelődési mozgalomban, 
jótékony előadásokban, megalapítója és igaz
gatója volt a munkás gimnáziumnak. A for
radalom után, mint a magyar nemzeti tanács 
elnöke, politikai téren is kivált s sok hasznos 
dolognak volt kezdeményezője, keresztülvivője. 
Egyidőben a Hunyadvármegye szerkesztője 
is volt.

— Újjáalakult az angol kormány. A 
választások eredménye következtében a ka
binet újjászervezése vált szükségessé. Az át
szervezés már meg is történt. Miniszterelnök 
Lloyd George maradt. Belügyminiszter: Bo- 
nar Law, pénzügyminiszter: Chamberlain, 
nyugdíjas miniszter: Mack Mamora, ir minisz
ter : dr. Willon, külügyminiszter: Balfour, 
léghajózási ügy és gyarmatügyi miniszter: 
Churchill, közlekedési miniszter és hadügyi 
államtitkár: lord Millner, élelmezési miniszter: 
Andrew Weiss, indiai miniszter: lord Mon- 
tagu, szociálpolitikai miniszter: Albert Stan- 
lay, munkásminiszter: Henderson, tengeré
szeti miniszter: lord Róbert Cecil, vallás és 
közoktatásügyi miniszter: lord Derbi, canadai 
miniszter: lord Readind.

— Előadások Londonban Magyaror
szágról. Londonban egy ismeretterjesztő társa
ság kezdeményezésére sorozatos népszerű 
előadásokat tartanak, amelyek során több 
előadásban foglalkoznak Magyarországgal is. 
Az első ilyen estélyen Bryece lord elnök 
hosszabb megnyitó beszédben igen meleg 
hangon nagy rokonszenvvel nyilatkozott Ma
gyarországról és hangsúlyozta, hogy a ma
gyarság megérdemli az angol nép teljes jó
indulatát.

— Orosz szociálforradalmár a bolse- 
vizmus ellen. A berni szocialista kongresz- 
szuson Gawronsky, orosz szociálforradalmár 
elmondta, hogy a bolseviklek rendszerré tették 
a másképpen gondolkodó szociáhsták üldözé
sét. Az orosz forradalom az örvény felé rohan. 
A bolsevikiek egy évi uralma alatt Pétervár 
elvesztette Iakosságának35 százalékát, Moszkva 
pedig 60 százalékát. A bolsevikiek forradal
mának eredménye: a proletáriátus és a vá
rosok elbomlása és a kispolgári osztály fej
lődése.

— Külföldi magyarok világszövetsége. 
A külföldi magyarok patronázsának meghívá
sára tizenhét különböző országban élő ma
gyar kolóniának 46 társadalmi formációja 
Budapesten gyűlést tartott, melyen a világ 
minden fővárosa magyarságának meghatalma
zott képviselői kimondották, hogy megalakít
ják a Külföldi Magyarok Világszövetségét. A 
szövetség kimondotta, hogy felkéri a kormányt, 
hogy a magyar külügyminisztériumban a kül
földi magyarok részére külön ügyosztályt léte

sítsen. Az uj világszövetség egyik intézőjévé 
Faragó Marcell belgrádi bankigazgatót válasz
tották meg.

— A Gergely-naptár bevezetése a ro
mán hadseregben. Ó-naptár szerint február 
elsejével, azaz február hó 14-én, a Gergely- 
féle időszámítást vezetik be a román hadse
regbe, amely megfelel a mi időszámításunk
nak.

— Kerti vetemény magvak. Pár hét vá
laszt el a tavaszi munkálatok megkezdésétől 
s már is felvetődött az a kérdés, hogy a szük
ségeltető veteménymagvak hol szereztessenek 
be, mivel a Budapesttel s egyáltalában a meg 
nem szállott területekkel való postai s egyéb 
forgalom szünetel. Városunk lakosságának kö
zös érdeke, hogy a szükséges kertimagvakat 
kellő időben megkapja s ezért üdvösnek tart
juk, ha a városi közélelmezési hivatal, illetve 
a városi tanács az előzetes összeirás alapján 
megállapítható vetőmagszükséglet megszerzése 
érdekében a kellő lépéseket már most meg
tenné.

— Ukrániai hadifoglyaink hazajöhet
nek. A fancia fegyverszüneti bizottság átirat
ban értesítette a kormányt, hogy Ukrániában 
lévő hadifoglyaink hazaszállításának semmi
féle akadálya nincs.

— Cipőt kapunk Amerikából. Az ameri
kai hírszolgálat Newyorkból jelenti, hogy az 
amerikai legnagyobb tizennyolc cipőgyár meg
bízottakat küldött Európába, akik Angliában, 
Franciaországon és Olaszországon keresztül 
jönnek Svájcba tanulmányozni a cipőszállitá- 
sok megkezdésének ügyét. Az amerikai cipő
gyárak rengeteg készárut akarnak Európába 
küldeni, amelyből a központi hatalmaknak is 
akarnak juttatni.

— Héber irásu levelek mellőzése. A 
román postai cenzúra figyelmezteti a héber * 
levelezőket, hogy mivel héber Írást értő cen
zor nincsen, ne Írjanak héber betűkkel, mert 
az ilyen levelek megfognak semmisittetni, te
hát az illető levéliró célját téveszti.

Időjárás.
Febr. 21. Árnyékban 12 C°— napon 23°! 

Ily beállítás mellett talán nem veszi zokon 
télapó, ha nekrológot Írunk róla. Igaz, hogy 
a Prisacan Godianon, Batrinán még félmé
teresnél nagyobb hó van, de idelenn már az 
ibolyák nyílásán ábrándozunk. (Efölött még 
lehet!) Feltesszük, hogy a „Szászváros és 
Vidéke“ nem kerül a távozó „apó“ kezébe 
(nincs posta) s igy nem értesül az elparen- 
tálásról, mert különben rögvest visszafordulna, 
ha egy szóra is, s úgy megrázná szakállát, 
hogy még a tinta is befagyna az őrünk előtt 
a kalamárisban. Amilyen szeszélyes volt ki
telik tőle.

Hogyne mikor csak november végén volt 
nehány napi tél —13° legnagyobb hideggel, 
meg most közelebbről, február első felében, 
de ekkor is —16 5 C°-nál nem szállt alább 
a kéneső, a hőmérő higanya.

Január a hivatalos téli hónap az idén fel
tűnő enyhe és csapadékmentes; az elején 
-f-10°-t is mértünk, s a hó végén is több
ször volt 4-5°-nál magasabb a temperatura.

Bezzeg két ével 1917. januárban 35 cm. 
magas hó, s febr. 9-én —27 2° hideg. Ami
lyen évek hosszú sora óta itt nem volt. Nem 
is vágyunk rá, de óhajtozunk a természet 
nyílása után, hogy meginduljon a földön a 
munka, s kisérje az ég áldása. N.

Egy jóminőségű ruhaszövet 
eladó Hegy-utca 13. sz. alatt.
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Egy ügyes szolid kiszolgáló-le
ány azonnal felvétetik Treuer Sán
dor cukrásznál Szászvároson. I®9

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

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 2-2

■■■■■■■

Egy házat keresek bérbe, lehetőleg 
kerttel, istálóval. Cim Ország-ut26.

Keresek 14—16 éves fiút tanoncul.
Cim : Sc h m i d t Arthur timár-mester
Szászváros, Kovács-u. 11. sz. 196 1—

fl „Szászvárosi 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.
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Pártoljuk a helyi ipart I
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Eladó ház. Szászvároson, a Varga
utcában levő Gombos György-féle 
ház eladó. Bővebb felvilágosítás nyer
hető Gombos Gyula urnái Hegy
utca 17. szám alatt. 194 1-3

Bérbeadó! Lozsádon (Megyei-ut 17. 
sz. alatt) egy ház, nagy kerttel, ud
varral, istálóval stb. 6 évre bérbeadó. 
A korcsmajoggal biró házban korcs
mahelyiség és szatócsüzlet is van. 
Értekezhetni: Farkas Ferenc tulaj
donossal Lozsádon. 195 1-2

Szász* I KészuÉny-Társaság
■ 
a

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

I fl

■

■

*1* bővelkedik a leg-bővelkedik a lég 
nagyobb válasz
tékban irodai, is
kolaikellékekben, 
folyóiratok, vala
mint az irodalom 
legjobb müveiben 
stb. a legjutányo- 
sabb árak mellett

se
■

isi Trcuer Sándor
kávés, vendéglős és cukrász 

Szászváros, Főtér.
Naponta frissen csapolt Dréher- 

|-S sör, küküllő-menti borok, izle- 
Lm tes sütemények.

Az ifjúság találkozó helye.

NAGY SÁNDOR
1^] úri és női cipész

Városháztér.u_ _ _ _ _ _ _ _ _
M WACHEL FRIGYES 
¡Ma borbély- és fodrász terme 
rfi Vásártér.

HIRSCH IGNÁC 
úri és női cipész 

Hegy-utca 3. szám.

Hegedűs Lajos 
épület- és finom bútor-asztalos 

Galamb-utca 5. sz.í

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.

jíetnmett András 
elsőrendű hygienikus 

borbély- és fodrász-terme 
Vásártér.

Tiszta és pontos kiszolgálás 
biztosiitatik.

g
!

KOHN JÓZSEF 
férfi és női cipész 

Főtér.

GAÜGER FRIGYES 
kovács- és kerékgyártómester 

Kovács-utca 3. szám.

PARIS ALBERT 
épület- és bútor-asztalos

Kistimár-utca 4. sz.

■■■■■■■ SEKSOQSDEIffl
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Szokott On hirdetni?

Reklám!
E nélkül nincs 
üzleti élet! 00

• •

IS Í2 k
fi

Aki ingatlant vagy bármit 
vesz, elad, bérel, bérbead, 
vagy vállalkozik, munkát, 
vagy munkásokat keres, 
az hirdessen a

»
■

■

Többszöri, állandó 
hirdetéseknél 

nagy kedvezmény 1 SZflSZViiHDS ÉS ÜlDÉKÉ-hen
■
Többszöri, állandó 

hirdetéseknél 
nagy kedvezmény 1
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