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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.

Béke velünk!
(ifj. Sz. K.) A háborúnak vége, a harc

tereken elült a rémes és véres öldöklés 
zaja saz egész világ őszinte vágyakozás
sal várja a békét, melynek megkötésén 
most oly sok kiváló férfiú lázasan dol
gozik. Igazságos és minden népeket 
kielégítő békét hirdet Wilson s a béke
konferencia tárgyalásai is ez irányban 
haladnak,

Sajnos azonban, hogy a békekötés 
biztató és megnyugtató tárgyalásaiba 
diszonans hangok vegyülnek: az egyes 
népek közötti olyan súrlódások, me
lyek az elvakult emberi szenvedélyek 
következményeként véres harcokban és 
zavargásokban nyernek kifejezést s itt-ott 
kölcsönös kegyetlenkedéseket szülnek.

Okai legtöbbnyire vélt sérelmekben 
és vélt jogtalanságokban s főleg abban 
keresendők, hogy a béketárgyalások be
fejezése előtt itt is, ott is olyan intéz
kedések fordulnak elő, melyeket egyik 
fél sem tekint az eljövendő béke vég
leges megállapodásaként s úgy félig- 
meddig érthető felhevülésekből itt is, 
ott is felcsap a szenvedélyek pusztító 
lángja s kész a baj.

A háborúban résztvett népek harci 
hangulata csak lassanként csilapul le 
s kevés kell ahoz, hogy az elvakult 
szenvedélyek gyorsan lángra lobban
janak. Nyomában vér, gyász, könny, 
mintha nem lett volna elég a négy és 
fél éven át tartó irtóháboru gyászos 
tanulsága, mintha az oktalan és célta
lan vérpazarlás Isten csapásaként zú
dulna az emberiségre.

A harcban álló népek leszereltek, a 
háború megszűnt, de — úgy látszik — 
a szenvedélyek még lobognak. A teljes 
gőzzel haladó vonat mozdonyából min
den erőt, gőzt, tüzet ledobhatsz, a vo
nat nem áll meg azonnal, hanem len
dítő erejével még sokáig tovább robog. 
A háborúnak vége, de az emberek még 
mindig „lendületűben vannak a harcra 
s igy esnek meg azok a sajnálatos ese
tek, mely felett minden müveit ember 
elitélőleg gondolkozik.

A nehezen hozzájutható hírekből tud
juk, hogy a szerbek és románok kö
zött, a jugoszlávok és olaszok között, 
a magyarok és románok között voltak 
olyan súrlódások, melyeket sem a béke
konferencia, sem a humánusan gon

dolkozó müveit emberiség nem helye
sel. Sajnos e súrlódások gyakran olyan 
atrocitásokkal folytak le, melyek a ma
guk hiábavalóságukkal s céltalanságuk
kal minden józanul és humánusán gon
dolkozó ember rosszalását érdemelik ki.

A helybeli magyarság is elítéli, rosz- 
szalja a hírekből értesült atrocitásokat, 
melyekkel nem azonosítja magát. A 
szászvárosi magyar nemzeti tanácsalábbi 
határozata is tanúskodik arról, hogy az 
itt lakó magyarság ma épugy, mint a múl
takban, békés és testvéri egyetértésben 
várta és várja be a világháború ese
ményeit, eredményeit s most a béke
konferencia határozatait, melyeknek alá
veti magát.

A Szászvárosi Magyar Nemzeti Tanács leg
utóbb tartott s e hírekkel foglalkozó gyűlé
sén hozott határozatát itt adjuk:

Határozat.
„Román hírlapokból arrói énesüii a szász

városi magyarság, hogy a demarkációs vo
nal körül a román lakossággal szemben 
külömböző atrocitások követtettek el.

Nem áll módunkban ezen hírek valódi
ságáról és részleteiről meggyőződést sze
rezni, de a szászvárosi magyarság nevében 
kinyilatkoztatjuk, hogy a szászvárosi ma
gyarság a legcsekélyebb atrocitással sem 
azonosítja magát és azokat, — amennyiben 
a nyert információk a valódiságot fedik — 
elitéli, mert őszinte emberi meggyőződése 
az, hogy egyetlen csöpp vér elfolyása és 
a békés és védtelen polgári egyének va
gyonának és személyének bárminő, legcse
kélyebb bántalmazása mint jogrendbe ütköző 
cselekmény, emberi szempontból semmi kö
rülmények között sem helyeselhető.“

Szászváros, 1919. március hó 10-én.

II Szászuárosi Magyar Nemzeti Tanács:
Bergh Tivadar sk. Dr. Szőllősy János sk.

h. elnök. jegyző.

AtncriHa megaKadályozza 
az olasz-jugoszláV hábornt.

Bécs, márc. 9. Leibachból jelentik: Olasz
ország és Jugoszlávia között mindinkább ki
éleződik a helyzet.

Páris, márc. 9. (Hivatalos.) Az amerikai 
békemegbizottak olyképpen akarják megaka
dályozni az olaszok és jugoszlávok esetleges 
fegyveres összetűzését, hogy maguk a szö
vetségesek állapítsanak meg egy olyan ha
tárvonalat, melyet túllépni úgy az olaszok
nak, mint a jugoszlávoknak büntetés terhe 
mellett tilos.

Hir szerint Crespi olasz pénzügyminiszter 
helyesli a megoldásnak ezen módját addig az 
időig, amig a vitás igények felett a békeér

tekezlet véglegesen nem dönt. Wilsont kábel
sürgöny és radiogram utján részletesen tájé
koztatják a helyzetről és azt hiszik, hogy az 
Egyesült-Államok elnöke a laibachi affér el
simítása érdekében közvetlen összeköttetésbe 
fog lépni Rómával és Belgráddal.

A bíIMonfereucia bizottságai
Bern, márc. 11. Párisból jelentik : A nagy

hatalmak kinevezték kiküldötteiket a három 
megalapitott bizottságba. A területi kérdések 
bizottságát Franciaország részéről André Tar
dieu, Amerika részéről Niemis, Anglia részé
ről Sir Crowe, Olaszország részéről Raggi, 
Japán részéről Ifjúin képviseli. A mezőgazda
sági bizottságot Franciaország részéről Cle- 
mentel és Morei, Anglia részéről Sir Foster 
és Lowling Smith, Olaszország részéről Crespi 
és Clufely, Japán részéről Macsui és Soukui 
képviseli. A pénzügyi bizottságot Francia
ország részéről dr. Klotz, Amerika részéről 
James, Anglia részéről lord Milner, Olaszor
szág részéről Salandra, Japán részéről Chiuda 
és Moeri kénviseli

XincscneH mfg megállapítva 
Románia háborús Kárai.

Bukarest, márc. 11.
A román sajtóügyosztály hivatalosan közli: 

Egyes lapok közhírré tették, hogy a béketár
gyalás Románia számára 27—30 milliárd há
borús kárpótlást állapított meg. Ezek a hírek 
koraiak és alaptalanok. A béketárgyalás eddig 
Románia számára még semmit sem állapított 
meg. A kérdést csak elvben tárgyalták.

Egy amerikai bizottság, amely 16 személy
ből áll, Párisból Romániába indult, hogy meg
vizsgálja a háborús károkat. A bizottságot 
azonban útközben visszahivták Párisba.

Szülők figyelmébe!
Vettük a következő sorokat:

Tekintetes Szerkesztőség I
Kérem becses lapja utján a T. szülők tu

domására hozni, hogy az állami polgári és 
elemi leányiskolák, valamint az állami óvóda 
ideiglenes bezárása, a tanszemélyzet hűség
eskü megtagadásának eredménye.

A fentnevezett állami iskolák f. hó 16-án 
(hétfőn) újra megnyitnak, s a tanitás zavar
talanul folytatódik.

A magyarajku leánykák továbbra is kizá
rólag magyar nyelven nyerik az oktatást az 
eddigi tanterv szigorú betartásával.

Az állami polgári leányiskola magyar nö
vendékei helyszűke miatt d. u. 1—5-ig lesz
nek oktatva. A román nyelv heti 3 órában 
fakultativ tantárgy gyanánt lesz előadva. A 
látogatás ingyenes és nem kötelező.

Szászváros, 1919. március hó 14-én.
Väleanu János tanár,

a román kormányzótanács megbízottja.
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megszállás alatt, 
fl románok átuEttéh a kolozsvári táblát, 
törvényszéket és ügyészséget.

Haupt Gusztáv táblabiró 
tette csak le az esküt.

A román kormányzótanács az imperiumot 
az igazságszolgáltatásra is kiterjesztette és már 
megkezdte az ítélőtábla és a törvényszék át
vételét. Folyó hó 11-én délelőtt folyamán 
Pozsonyi Antal a kolozsvári táblaelnöknél 
megjelent a román kormányzótanács által 
kinevezett táblaelnök és a polgármester és 
eskütételre szólították fel a táblát. Pozsonyi 
táblaelnök erre kijelentette, hogy ő a maga 
részéről az esküt le nem teszi s ugyanez az 
álláspontja a tábla biráinak és egész személy
zetének.

A román kormányzótanács által táblaelnökké 
kinevezett dr. Miksa Pompeiusz erre teljes 
ülésre hívta össze a táblabirákat. A köröz- 
vényben kijelentette, hogy a nagyszebeui kor
mányzótanácstól nyert tisztsége alapján hivja 
össze a táblabirákat és mindazokat, akik az 
ülésen meg nem jelennek, olyanoknak tekin
tik, mint akik az eskü letevését megtagadták.

A körözvényt a táblabirák közül csupán dr. 
Haupt Gusztáv táblabiró irta alá.

A táblának az átvétele pár napot fog igénybe 
venni.

A déli órában egy másik bizottság a tör
vényszék átvételét kezdte meg.

A főügyészségnek és az ügyészségnek át
vétele a délután folyamán történt meg.

A járásbiróságot szerdán vették át.

3557. számú körrendelet.
Tudomásomra jutott, hogy március hó 15- 

ével a vasúti alkalmazottak egész Erdély terü
letén sztrájkba szándékoznak lépni. A hadse
regfőparancsnokság a következőket rendeli el:

Azonnal közhirré^teendő valamennyi vasúti 
alkalmazottnak, hogy mindazok, akik sztrájkba 
lépnek, a sztrájk kitörésétől számított 24 órán 
belül családjukkal együtt le lesznek tartóztatva 
és eltoloncolva a demarkácionális vonalon át, 
Erdély északi részén keresztül azon átszállási 
pontokon keresztül, amelyeket a hadseregfő
parancsnokság ki fog jelölni. Mindezeknek 
egy bőrönd kivételével semmit sem szabad 
magukkal vinni.

Sajtóiroda Nr. 105. Panaitescu s. k. tábor
nok, az erdélyi hadsereg vezérkari főnöke.

3599. számú körrendelet, a 3577. számú 
körrendelet folytatása.

A főhadiszállás 1919, március 12-iki2911. 
számú rendelete értelmében:

Valamennyi vasúti és posta-távirda, telefon 
stb. alkalmazott, — ha sztrájkba lépnek, — 
a sztrájk kitörésétől számitott 24 órán belül 
családjukkal együtt el lesznek toloncolva 
Mármarosszigeten át a demarkácionális vo
nalon túl. Mindezeknek egy börönd kivéte
lével semmitsem szabad magukkal vinni.

Az illető hatóságok kötelesek a parancs
nokságnak sürgönyileg jelenteni mindazon 
hivatalnokok neveit, akik le lettek tartóztatva 
és a fenti rendelkezés értelmében eltoloncol- 
tattak.

Sajtóiroda 107. sz. Mosoiu s. k. tábornok.

— Rendelet a postai címzésekről. A 
nagyszebeni kormányzótanács elrendeli, hogy 
a posta- és távirda akadálytalan forgalma ér
dekében mindennemű címzéseknél a román
nyelvű helység megnevezése mellett a magyar 
nyelvű is használtassák.

Szentpétervárt megszállottá^ 
az ántánt-csapatoK-

Helsingfors, márc. 10.
A Finn Távirati Ügynökség és a párisi la

pok jelentéseiből megállapítható, hogy az orosz 
főváros ezidöszerint az ántánt-csapatok birto
kában van. A szövetséges seregek útban van
nak Kronstadt felé, amelynek megszállása csak 
napok kérdése. A bolsevisták Kronstadtból 
szünet nélkül lövik és bombázzák Pétervár 
városát.

Megindult a légi KözleKedes 
Amerika ás íurópa Között.

New-York, március 12.
A Dirigable C. 8., amelyet oceánjáró lég

hajóközlekedés céljából építettek, vasárnap 
óta a levegőben van, anélkül, hogy valahol 
leszállóit volna. A léghajón drótnélküli távíró
készülék működik, amely időnként hirt ad az 
amerikai elinduló állomásra.

Vasárnap éjjel jelentették, hogy egy nagy 
szélroham zavarta meg útjukat, három órán 
át küzködtek az Óceán viharával, de útjukat 
folytatják tovább. A léghajóvezetők és az uta
sok minden tagja 8000 dollár jutalmat kap, 
mihelyt e léghajó Európába érkezik.

Gyermekszív.
A kis lányomnak hangos zokogással 
Ijedt szeméből könnyzápor pereg. 
Az ablakon át nyelvet öltött rája 
És megdobálta két suhanc-gyerek.

Bár tréfa volt, boszankodom felette,
No várjatok csak, megtanitalak 1
S az utcán termek haragos irammal, 
Amerre a két csöpp bűnös szaladt.

„Megcsíptelek betyárok“ I S hozom is már 
A szepegőket ablakunk alá,
„No most kis lányom mondd meg, melyik 

[bántott.
E nádpálcával ver apuka rá" 1

Az én Katóm csak nézi-nézi őket,
— Reszket mindkettő, se élő, se holt —
S szemét esdően rám emelve mondja: 
„Apácskám édes, ez egyik se volt.“ 

Szilágyi Imre.

NAPI HÍREK.
— Áthelyezések. A magyar államvasutak 

igazgatósága Balázs Géza felügyelőt, piskii 
forgalmi főnököt Nagyváradra áthelyezte és 
az ottani forgalmi főnökség vezetésével meg
bízta. A magyar államvasutak igazgatóságá
nak elnöke Seréstely Béla máv. piskii mühelyi 
hivatalnokot, lapunk munkatársát szolgálati 
érdekből, további szolgálattélel végett áthe
lyezte az óbudaesztergomi vonal II. vágányának 
nyomjelző kirendeltségéhez Budapestre.

— Halálozás. Dr. V i d a József máté- 
szálkai városi orvos, napokban kötelessége 
teljesítése közben szerzett tifusz betegségben 
meghalt. Temetése ugyanott nagy részvét 
mellett ment végbe. Az elhunyt orvosban, aki 
városunk szülötte, F o h r y Józsefné a fiát, 
Vida Gyula ny. pénzügyi-felügyelő a sógo
rát gyászolja.

— Eljegyzés. K r i s t y ó r y Ferenc bor- 
bátvizi körjegyző f. hó 10-én tartotta eljegy
zését Löw Irénke urleánnyal Szászvároson.

— Házasság. H e m m e n András hely
beli fodrász f. hó 9-én tartotta esküvőjét 
Ambrus Ilonka urleánnyal.

— Lelkészválasztás. Nagy Gyula nagy- 
rápolti ref. lelkészt, — aki 1918. december 
1. óta a dévai iskolákban végzett hitoktatói 
teendőket, — a somlyóujlaki református egy
ház egyhangú meghívással megválásztotta 
lelkésznek.

— Kinevezések. Jaszenovics Géza, a pénz
ügyminisztériumba beosztott Vili, fizetési osz
tályú pénzügyi titkár, a statusrendezés alkal
mából kineveztetett a VII. fizetési osztályba 
pénzügminiszteri titkárrá. A nagyszebeni ro
mán kormányzótanács Savu Mózes törvény
széki birót a dévai törvényszék elnökévé és 
Dr. Barzu Liviuszt a dévai ügyészség vezető
ügyészévé nevezte ki.

— Uj demarkácionális vonal Románia 
és Magyarország között. Nagyszebeni érte
sülés szerint dr. Maniu Gyula a nagysze
beni ideiglenes kormányzótanács elnöke Pá- 
risból azt az értesítést kapta, hogy a béke
konferencia uj demarkációs vonalat állapított 
meg nyugat felé a románoknak, amely vona
lat a román csapatok haladéktalanul elfoglal
hatnak. E vonalba beleesik Szatmár, Nagy
várad, Nagykároly és Arad. Az uj demarká
cionális vonaltól nyugatra eső magyar terü
letet franciák szállják meg, hogy ekkép a súr
lódások a román és magyar határcsapatok 
között elkerültessenek.

— A dévai Orient-szállót eladták. A 
Szöcs F. Lajos-féle csöndtömeghez tartozó 
dévai Orient-szállót teljes berendezéssel, vala
mint a csöndtömeghez tartozó Bethlen- és 
Vörösmarty-utcai házakat és a Vörösmarty- 
utcabeli üres telket a napokban eladták 460.000 
koronáért. A vásárlók Dr. Motz Miklós, Dr. 
Groza Péter dévai és Vulcu jános szászvárosi 
lakosok.

— A magyar választások. A miniszter
tanács egyértelmű határozatot hozott a vá
lasztási törvényekről. Elhatározták, hogy az 
országot 48 választókerületre osztják, melyek 
418 képviselőt küldenek a nemzetgyűlésre. 
Budapestet négy választókerületre osztják, 
amely 36 képviselőt fog kiküldeni. Miután 
azonban Magyarország területe a megszállás 
folytán megkisebbedett, 418 képviselő helyett 
csak 236 fog a nemzetgyűlésbe menni. A vá
lasztásokat április 10-én kezdik és a nemzet
gyűlés április 20-án fog összeülni. A kép
viselők mandátuma két évre szól.

— Eskütétel. A nagyszebeni román kor
mányzótanács által elrendelt sorozások befe
jezést nyertek s a besorozott újoncok be
vonultak. Szászvároson az újoncok eskütétele 
f. hó 13-án ment végbe a piactéren. Az eskü
tételnél — amely istentisztelettel kezdődött — 
Dabija román tábornok is jelen volt. Az 
eskütétel után, mely a szokásos katonai ün
nepélyességgel ment végbe, a katonák tisztjeik 
vezetése alatt Dabija tábornok előtt diszel- 
vonulást végeztek. Az ünnepségen a román 
katonazenekar játszott.

— Rendelet a román bankjegyekről. 
A nagyszebeni román pénzügyminisztérium a 
következőt teszi közzé: A Gazeta Oficiale 
február 6—19. keletű számában a 839-essz. 
hirdetménnyel egyöntetűen, amelyben tudo
másul adtuk, hogy a Banca Generala Romana 
által kibocsátott lei bankjegyek lebélyegzése 
a kölcsön aláirásának végéig történik, tudo
másul adjuk, hogy a 772-es számú február 
18. márc. 3-iki határozati rendelettel az egy 
leu, 50 és 25 báni Banca Generala által ki
bocsátott papírpénzek továbbra is forgalom
ban maradnak végleges bevonásukig az elő
irt lebélyegzés nélkül is. Ezen bankáltal ki
bocsátott nagyobb papírpénzeket továbbra is 

i le kell bélyegeztetni.
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VIDÉKI
előfizetőinket tisztelettel kérjük, 
hogy hátralékaikat beküldeni, elő
fizetéseiket postafordultával meg
újítani szíveskedjenek, mert ellen
eseiben — legnagyobb sajnála
tunkra bár — kénytelenek leszünk 
lapunk további küldését jelen 
számmal beszüntetni.

Kiváló tisztelettel:
A kiadóhivatal.

— Április 1-én életbe lép a nyári idő
számítás. Budapestről jelentik: Mint illeté
kes helyről értesülünk, az idén korábban kez
dik el a nyári időszámítást, mint tavaly. Áp
rilis 1-én éjfélkor fogják az órákat előre iga
zítani és szemben a tavalyi szept. 15-ikével, 
csak szeptember végén térnek vissza a ren
des időszámításra. Hogy az erdélyrészi meg
szállott területeken ez az uj időszámítás életbe 
fog-e lépni, még nem tudjuk.

— A románok lefoglalták az állami 
javakat. A nagyszebeni román kormányzó
tanács „dekrétumot" adott ki, amelyben 1918 
december hó 1-től kezdve minden olyan intéz
kedést, mely az állami javak elidegenítése 
tárgyában történt, semmisnek jelent ki. Akik 
ilyen állami ingót vagy ingatlant 1918 október 
18-tól november 30-ig terjedő időben vásárol
tak, vagy erre jogot szereztek, tartoznak a ro
mán kormányzótanácsnak 60 napon belül 
bejelenteni.

— Megszűnt a gazdasági blokád Ma
gyarország ellen. A nagyhatalmak tizes 
bizottsága elhatározta hogy Ausztriára és Ma
gyarországra nézva megszünteti a blokádot 
és azonnal gondoskodni fog a volt monarchia 
népeinek közvetlen élelmezésről. Az élelmiszer
szállítmányokat a fiumei és trieszti kikötőn át 
fogják irányítani. Az élelmiszerszállítás ügyét 
Hoover vezeti. Hoover a szövetségesek ta
nácsa előtt kijelentette, hogyha a Fiume és 
Trieszt elleni blokádot megszüntetik, akkor 
garantálja, hogy elegendő élelmiszert küldhet 
a monarchiába. A trieszti és fiumei raktárak
ban — hir szerint — 80.000 tonna élelmi
szer van felhalmozva, amelyek azonban Hoo
ver rendelkezésére állanak, hogy munkáját 
nyomban megkezdhesse.

— Eltörlik az egyéves önkéntesi jo
got. Böhm Vilmos magyar hadügyminiszter 
előterjesztést tett a minisztertanácson az egy
évi önkéntesi jog eltörléséről szóló néptör
vény javaslatról. A minisztertanács a javasla
tot elfogadta és az a legközelebbi napokban 
már meg is fog jelenni.

— A londoni szerződés megsemmisí
tése. A Le Temps jelenti, hogy az Egyesült 
Államok kormánya a londoni szerződés meg
semmisítését kérte, mert az olaszok és jugo- 
szlávok között ez a legnagyobb akadálya a 
békés megegyezésnek.

— Károly István birtokai Lengyelor
szág kezelésében. A varsói hivatalos lap a 
földmivelésügyi miniszter rendeletét közli, 
mely szerint Károly István volt főherceg gali- 
ciai birtokait a lengyel állam veszi kezelésbe.

— Bécs a német birodalom második 
fővárosa lesz. Bauer dr. német-osztrák kül
ügyi államtitkár repülőgépen visszautazott 
Bécsbe, miután Ausztria csatlakozásának kér
désében befejezte a tanácskozásokat. Az egye
sülés államszerződés formájában fog megtör
ténni. A hadikártéritést a két állam külön 
fogja megfizetni. Ausztria valószinüleg át fog 
térni a márka pénzegységre. Bécs a biroda
lom második fővárosa lesz,

— 200 és 25 koronás bankjegyek el
fogadása. Miután utóbbi időben különböző 
magánfelektől panaszok érkeztek, hogy ugyj 
az üzletek, valamint magánfelek az egyoldalon 
nyomott bankjegyeket (200 és 25 koronásokat) 
vonakodnak elfogadni, figyelmeztetjük a közön
séget, hogy ezen bankjegyeknek megvan a 
teljes értékük és ezen bankjegyeket köteles 
mindenki súlyos büntetés terhe mellett el
fogadni. Városi rendőrkapitányság.

— Rokkantak, özvegyek és árvák se
gélye. A forradalom kitörése előtt a hadi
rokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák a ma
gyar államtól kapták a segélyüket. Miután 
nem mindenki veszitette el teljes keresetké
pességét, az ideiglenes román kormány el
határozta, hogy csak azokat segélyezi, akik 
erre igazán rászorulnak. Evégből elrendelte a 
fent felsoroltak összeírását. Az összeirók köz
ségekben és városokban az elöljárók és 2—4 
férfi, vagy nő, akik a fentieknek teljes bizal
mát bírják. Azon keresetképtelenek is kapják 
segélyüket, akik valamely hadivállalatban szol
gálatuk teljesitése közben veszhették el kereső
képességüket, úgyszintén azon nők is meg
kapják, akiket férfiak tartottak el keresetük
kel, a hirtelen kitört háború azonban meg
akadályozta őket abban, hogy egymással há
zasságra lépjenek, a férfi pedig a harctéren 
hősi halált halt. Az összeirottakat orvosi vizs
gálatnak vetik alá és a nyert eredmény alap
ján kapják segélyüket, nyugdijakat, illetve in
gyenes gyógykezelést, nevelést stb.

— Megnyílt a világposta közlekedés. 
Február 26 ától kezdve megszűntek a nemze
tek közti posta határok, amelyeket a háború 
létesített. Mától kezdve küldhetők tehát nyílt 
levelek, levelezőlapok, hírlapok, nyomtatvá
nyok, áruminták Franciaországba, Angliába, 
Italiába, Görögországba, Svájcba, Spanyol
országba. Portugáliába, Holandiába, Dániába 
Svédországba, Norvégiába, Japánba, Kínába 
és Amerikába. Ajánlott leveleket a béketárgya
lás befejezéséig csak a feladó kockázatára 
vesznek fel. A levelezés nyelve francia, angol, 
vagy olasz lehet.

— Román megszállás alatt. Az Erdélyi 
Hadseregparancsnokság f. évi márc. 1-én a 
következő hirdetményt adta ki: Hivatkozva 
az Erdélyi Hadseregparancsnokság 1919. febr. 
12-iki 36. számú, valamint a 2. vadász had
osztály 1919. február 4-iki 2618. sz. rende
letre, tudomására hozom a község összes la
kosainak, hogy azok, akik elhagyják a román 
csapatok által megszállt területet, hogy belép
jenek a magyar kormány által szervezett bár
milyen nemű csapattestbe, alakulatba, gárdák, 
részletes mozgósítás stb., elhagyva vagyonu
kat és házukat, hogy idegen zászló alá men
jenek, mindenkorra eltávozottaknak tekintet
nek és nem lesz többé megengedve vissza
térésük. Negulescu s. k. alezredes, vezérkari 
főnök.

— Amerikai jelentés a világháború 
veszteségeiről. Marck amerikai vezérkari 
főnök összeállítása szerint a világháborúban 
résztvevő 13 nemzet 7354 ezer embert ve
szített. Ez a veszteség az egyes államok kö
zött a következőképen oszlik meg: Orosz
ország 1,700.000, Németország 1,600.000, 
Franciaország 1,305.000, Ausztria 800.000, 
Magyarország 1,100.000, Anglia 706.000, 
Olaszország 460.000, Törökország 250.000, 
Belgium 102.000, Bulgária 100.900, Románia 
100.000, Szerbia és Montenegró 100.000, 
Egyesült államok 50.000 ember.

Egy ügyes fiú késes-tanoncnak 
felvétetik Ulrich Emil késes-mesternél.

— Egész hajórajokkal indult meg az 
élelem Amerikából Európába. Az ameri
kai élelmiszer-szállítmányok hajói szakadat
lanul járnak az Óceánon. Március 4-én egy
szerre négy amerikai kikötőből indultak el 
hajók hármas és négyes csoportokban. A ha
jókat még mindig cirkálók kisérik. Egyedül 
Lengyelország részére 17 ezer tonna élelem 
érkezik a napokban Danzigba, melyet külön 
vonatok visznek Varsóba, hogy ellássák éle
lemmel a lengyel lakosságot. Jelenleg 50 ezer 
tonna élelmiszer van útban Európa felé.

— Végzetes mulatság. Végzetes szeren
csétlenség érte P e 11 József lupényi építész
mérnököt. Amint értesültünk, a szerencsét
lenül járt mérnök egy kaszinói mulatság al
kalmával f. hó 5-én hajnali 3 órakor haza
menet közben nem vette észre egy román 
járőrnek megállásra való felszólítását, mire a 
járőr fegyverét használta. A golyó a mérnök
nek gégéjét fúrta keresztül és nehány szen
vedésteli óra alatt halálát okozta. A közszere
tetnek és becsülésnek örvendett mérnök gyá
szoló családja iránt városszerte nagy a részvét.

— Hallotthamvasztás Magyarországon. 
A népköztársasági kormány intézkedésére 
közelebbről megkezdik a krematórium építé
seket. Egyelőre Budapesten, Debrecenben és 
Miskolcon állítanak fel halotthamvasztó krema
tóriumokat.

— 60 milliárdba kerül Palesztina be
telepítése. A cionista szövetség 60 milliárd 
koronában állapítja meg azt az összeget, 
amelybe Palesztina betelepítése kerül. Ezen 
összeg fedezésére nemzeti kölcsönt bocsáta
nak ki.

— Katonai nyugdíjasok, rokkantak, öz
vegyek, árvák illetményei. A kolozsvári 
„Ellenzék" írja: A nagyszebeni román kor
mányzótanács elhatározta, hogy a katonai 
nyugdíjasoknak, rokkantaknak és árváknak 
nyugdiját folyósitani fogja. Az erre vonat
kozó hivatalos irás most érkezett meg a ro
mán prefekturára és primari hivatalhoz. Azok 
a katonai nyugdijasok. rokkantak és özvegyek, 
kik eddig a politikai viszonyok folytán illet
ményeiket nem kapták meg, jelentsék ezt be 
„Licuidatura de pensiune si ajutorare" hoz 
Nagyszeben, Fleischergasse 31 alá címezve 
a polgármesteri hivatalnak.

— Anglia hazaeresztette a magyar in
ternáltakat. Hágába megérkezett Angliából 
a polgári internáltak második csoportja, mely
ben 188 osztrák-magyar alattvaló is volt. Az 
internáltak egy napig tartózkodtak Hágában, 
azután folytatták útjukat.

— Orosz pénzzel dolgoztak a buda
pesti komunisták. Az ártalmatlanná tett 
budapesti komunisták ellen folyó vizsgálat 
rendjén megállapítást nyert, hogy Kun Béla 
és a köréje csoportosult bolseviki banda össze
köttetésben állott az orosz szovjet-kormánnyal, 
melytől az agitáció céljaira nagy pénzösszege
ket kaptak. Kun Béla Oroszországból 300000 
márkával érkezett haza s havonta 300000 
koronát kapott kerülő utakon propaganda 
céljaira az oroszoktól. A budapesti vöröske
resztes oroszok részére érkezett tizenkét milió 
rubel is bolsevista célok szolgálatára volt hi
vatva. A rendőrség e pénzek nagy részét 
lefoglalta.

— 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,
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Különféle bútorok és dió eladó.
Berényi-utca 18/a. sz. alatt. 224

Der Brooser Schützenverein 
verpachtet das auf der Promenade 
befindliche Wirtshaus. — Offerte 
sind bis 19-ten März 1919 beim 
Oberschützenmeister Dr. Martini 
einzureichen. 223

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

Városi X8«yvBy
RRSwnv-Tánsasán * *<•

Keresek 14—16 éves fiút tanoncul.
Cim: S c h m i d t Arthur timár-mester 
Szászváros, Kovács-u. 11. sz. 196 3-

Gazdasszonyi állást keres 
helyben vagy vidékre is tisztességes, 
43 éves nő. Cim a kiadóhivatalban. 
217________________________________________________ 2-2

Sebeshelyi diófa-csemeték, 
2—3 évesek, eladók Romoszhelyi- 
utca 1. sz. (ipariskolai épület).

Különböző virágok: magas, futó 
és bokor-rózsák, diszbokrok, futó nö
vények, cserepes virágok, leánderek, 
évelő kerti virágok, crisantemok, fehér 
kerti padok, piros verenda bútorok, 
porcelán szervizek, egy jégszekrény 
és egy gramafon eladók Viz-utca 
37. szám alatt. 218 2-3

A vajdahunyadi vasgyári vendéglő ré
szére ápr., avagy legkésőbb máj. 1-től 

vendéglős kerestetik. 
Feltételek megtudhatók a vasgyári fo
gyasztási szövetkezet titkári hivatalában. 
Ajánlkozók jelentkezzenek ugyanott, 
207 Vajdahunyadon. 2-3

Lótartó-gazdák figyelmébe!
BBrivoy László gyalmári földbirtokos gazdaságában
2 drb. tenyész ménló

napon
ként (d. e. 8—9, d. u.

4—6óra között) a lótartó gaz
daközönség rendelke-

219 zésére áll. 2—3
Egy fedeztetés dija 40 kor.

■
I
■

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

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

se

■

I

■

■

■
■

*

B3T PÁRTOLJUK a HELYI IPART! TÖ»
Ájben Géza, 

úri kalapkészitő 
Szászváros, Sörház-utca 9. sz.

Elvállal e szakmába vágó 
mindennemű munkákat: 
festést, vasalást, javítást és 
átalakítást jutányos árban.

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

Ájben Antal
■i-n-H lábbeli-készítő > 
Országut, (Simonfi-féle ház)

« ■Fülöp Sándor
férfi-szabó

Nagytimár-utca 1. szám alatt.
Elvállal e szakba vágó min
dennemű munkák készíté
sét, valamint javításokat és 
fordításokat jutányos árban

I
E

MOLNÁR JÁNOS
férfi szabó üzlete.

Városháza-tér.

Hegedűs Lajos
épület- és finom bútor-asztalos 

Galamb-utca 5. sz.

Kiadó.

PÁRIS ALBERT
épület- és bútor-asztalos

Kistimár-utca 4. sz.

ESS3E83QI3QDQ

HIRSCH IGNÁC 
úri és női cipész 

Hegy-u. 3. sz.

Gauger Frigyes £
kovács- és kerékgyártóme8ter t

Kovács-utca 3. szám.
,AjA| AțAțA^ĂlA1

Szokott On hirdetni?

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

Többszöri, állandó 
hirdetéseknél 

nagy kedvezmény!

Többszöri, állandó 
hirdetéseknél 

nagy kedvezmény!
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