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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.

Városunk köz- és társadalmi életé
nek mély gyásza van. Nyárádszentiin- 
rei Balog József nyug, kúriai bíró, 
ref. Kún-kollegiumi fögondnok folyó hó 
19-én hosszabb betegség után elhunyt.

Az elköltözöttben egyik vezéregyéni
ségét veszítette el városunk. 20 évig 
vezette a helybeli kir. járásbíróságot s 
közel 30 évig viselte a ref. Kún-kolle- 
gium gondnoki, majd fögondnoki tisz
tét s mindkét vezető állásában a felső
ség, a pályatársak s a közönség leg
teljesebb bizalmát, tiszteletét és szere- 
tetét vivta ki. Buzgó, pontos, lelkiis
meretes és eredményekben gazdag mun
kásság, széles szellemi látókör, minden
kivel szemben lekötelező előzékenység, 
jósziv, finom és nyájas modor jellemezte. 
De nagy szellemi munkaereje, alkotni 
vágyó energiája nem merült ki e két 
nagy és fontos tiszt mintaszerű betöl
tésével; a közélet és társadalmi élet 
egyéb terein is lelkes szívességgel vál
lalt szerepet.

Kitűnő tulajdonságai, nagy kedves
sége mindenütt a vezető szerepre utal
ták, s amibe belefogott, azt mindig dia
dalra is vitte. Hosszú volna mindazo
kat a közéleti, egyházi és társadalmi 
intézményeket felsorolni, melyeket az ő 
gyümölcsöző tevékenysége virágoztatok 
föl. Főgondnoki tisztét, társadalmi mun
kásságát hivatali nyugalomba vonulá
sakor sem hagyta félbe, úgyszólván 
halála napjáig dolgozott. A szó leg
nemesebb értelmében vezető egyéniség 
volt s halála pótolhatatlan űrt hagyott 
városunk életében.

A megboldogult életrajzi adatai rö
viden a következők:

Született 1844-ben Déván régi és 
előkelő családból. Középiskolai tanul
mányait Nagyszebenben és Nagyenye- 
den, jogi tanulmányait Kolozsvárt vé
gezte. Közhivatali pályáját 1867-ben 
Déván kezdte meg, 1871-ben Maros- 
illyén aljárásbiró lett, 1879-ben Dévára 
helyezték, 1883-ban az algyógyi kir. 
járásbíróság vezetésével bízatott meg. 
1894-ben helyeztette át magát Szász
városra, hol azután egészen nyugalomba 
vonulásáig, mintegy 20 évig működött.

IA királyi kegy 1906-ban ítélőtáblái bírói 
'címmel és jelleggel, 1914-ben nyuga
lomba vonulása alkalmával a kúriai bírói 
címmel tüntette ki. Ez alkalommal hi
vatali feljebbvalói, pályatársai s Szász
város közönsége meleg ünneplésben 
részesítették. 1887-ben lett a ref. Kún- 
kollegiumnak gondnoka, 1904-ben fő
gondnoka.

Mint a nagynevű gróf Kun Kocsárd- 
nak bizalmasa és munkatársa, majd 
mint szellemi örököse vezette minta
szerű buzgalommal az intézet szellemi 
és anyagi ügyeit. Az ő főgondnoksága 
alatt virágzott fel az intézet szellemileg 
és anyagilag s ebben a sikerben egyéb 
munkatársaival együtt neki is oroszlán
része van.

Kétszer nősült. A legboldogabb csa
ládi életet élte második nejével Milas- 
sevits Annával, a legmegértőbb hitves
sel; nemcsak örömének és bánatának, 
hanem társadalmi munkásságának is 
hü osztályosával s családi boldogságát 
szerető gyermekek tették teljessé. A vi
lágháború az ő boldogságát sem hagyta 
érintetlenül, szerető atyai szivén gyó
gyíthatatlan sebet ütött Jenő fiának, a 
26. vadászezred főhadnagyának nyom
talan eltűnése.

Betegsége, mely végzetessé vált reá 
nézve, mintegy öt hónappal ezelőtt lepte 
meg. Szenvedéseit erős lélekkel tűrte. 
Állapota két héttel ezelőtt vált remény
telenné, mig végre a halál megváltotta 
szenvedéseitől.

Hült tetemeit a ref. Kún-kollegium- 
nak, melyet atyaként szeretett és gon
dozott, egyik termében ravatalozták fel, 
ide jöttek búcsúzni, kiket az elhunyt
hoz a rokoni, baráti, pályatársi és tisz
teleti kötelék fűzött. Ide hozták koszo
rúikat, búcsúszavaikat azon intézetek, 
egyletek, melyeknek az elhunyt vezetője 
vagy támogatója volt. Temetése márc. 
21-én d. u. 3 órakor történt a köz
részvét impozáns megnyilatkozása mel
lett. A végtisztességen a ref. Kún-kol- 
legium s a helybeli áll. leányiskola nö
vendékei teljes számmal megjelentek. 
Az egyházi szertartást Bodor János 
ref. lelkész végezte; a simái az egy
ház nevében Székely János lelkész, 
a ref. Kún-kollegium nevében Csű
rös Pál igazgató búcsúztatta el meg
hatott szavakkal.

Az igaz, jó és munkás embernek, ki 
szellemi kincseit a köz javára oly dú
san gyümölcsöztette, legyen pihenése 
csendes, emléke áldott.

A család a következő gyászjelentéssel tu
datta a szomorú hirt:

Alulírottak a szív legmélyebb fájdalmával 
tudatjuk, hogy a legjobb férj, az önfeláldozóan 
szerető apa, nagyapa, após és testvér nyárád- 
szentimrei Balog József nyug, kúriai biró, 
ref. Kún-kollegiumi fögondnok stb. életének 
76 ik évében Szászvároson f. hó 19-ikén d. 
e. 11 órakor hosszas szenvedés után elhunyt. 
Drága halottunk földi porai f. hó 21-ikén d. 
u. 3 órakor fognak a szászvárosi ref. Kún- 
koilegium tanácsterméből a szászvárosi ref. 
temetőben örök nyugalomra helyeztetni. „Bol
dogok a halottak, akik az Urban halnak meg, 
megnyugosznak az ő fáradságuktól és az ő 
cselekedeteik követik őket“ (Ján. Jel. 14., 13). 
Szászváros, 1919. március 19. Balog Anna, 
Imre Istvánná szül. Balog Anda, Balog Jenő 
gyermekei, özv. Balog Józsefné szül. Milas- 
sevits Anna özvegye. Imre István veje. Pis- 
tuka, Sárika, Lacika unokái. Kapcza Józsefné 
szül. Balog Ilona testvére.

A szászvárosi ref. Kún-kollegium az alábbi 
gyászjelentést bocsájtotta ki:

A szászvárosi ref. Kún-kollegium Elöljáró
sága, Tanárkara és ifjúsága megrendült lélek
kel, a lesújtó veszteség mélyen érzett fájdal
mával tudatja, hogy nyárádszentimrei Balog 
József nyug. kir. kúriai biró, a Kún-kollegium 
főgondnoka áldásos, tevékeny életének 76-ik 
évében, 1919. évi március hó 19-én elhunyt. 
A megboldogult 28 éven keresztül volt a sze
rető szivéhez nőtt kollégium algondnoka, majd 
főgondnoka s e hosszú három évtized alatt 
teljes erejével, jóságos szive egész melegével, 
féltő gondoskodással, körültekinlő munkás
sággal fáradozott ez ősi kollégium megerősí
tésén, fejlesztésén. Széleskörű tapasztalatai, 
páratlan buzgalma s élte utolsó pillanatáig 
lángoló ügyszeretete a kollégium vezetőinek 
legnagyobbjai közé emelte. Súlyos időben 
vesztettük el, de hisszük, hogy jóságos szel
leme ezután is őrködni fog a Kún-kollegium 
fölött. Legyen áldott emlékei

A „Szászvárosi Takarékpénztár Rt.“ gyász
jelentése igy hangzik:

A „Szászvárosi Takarékpénztár Rt.“ igaz
gatósága, felügyelő-bizottsága és tisztikara mély 
megilletődéssel tudatja szeretett igazgatósági 
elnökének mélt. nyárádszentimrei Balog 
József ny. kúriai biró urnák stb. folyó hó 19-én 
történt gyászos elhunytát. Megboldogult tár
saságunknak felügyelő-bizottsági, majd igaz
gatósági elnöke volt, kinek áldásos életét 
meleg érdeklődés, fáradhatatlan tevékenység 
és hasznos munkásság jellemzik. Emlékét 
szeretettel és kegyelettel fogjuk megőrizni. 
Szászváros, 1919. március hó 20-án.
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Román 
megszállás alatt.

9 szászvárosi járásbíróság átvétele.
F. hó 19-én ment végbe a helybeli járás

bíróság átvétele. Dr. Pap Viktor puji ügyvéd, 
a román kormányzótanács által ide kine
vezett vezetö-járásbiró megjelent a hivatal
ban s a bíróság, vezetőjétől a hivatal átadását 
követelte, hivatkozva megbízatására. A bíró
ság vezetője csakis a kilátásba helyezett erő
szaknak engedve, átadta a hivatalt. A birák 
a követelt esküt nem tették le. A kezelő-sze
mélyzettől esküt nem kívántak s igy helyü
kön maradtak.

E napon ment végbe az ügyvédek eskü
tétele. Az ügyvédek közül a távollevő dr, Radó 
Izsón kívül dr. Szőllősy János, dr. Pataky 
Dániel, dr. Dénes István nem tették le az 
esküt, úgy szintén dr. Tóth Endre közjegyző 
sem.

9z igazságszolgáltatást átVEttéh a románok Déván.
A nagyszebeni román kormányzótanács ál

tal a dévai törvényszék elnökéül kinevezett 
Savu Mózes f. hó 14-én délelőtt egy bizott
sággal megjelent a törvényszék, ügyészség és 
járásbíróság hivatalos helyiségeiben és fel
szólította a hivatalfőnököket hivataluk átadá
sára. A hivatalfőnökök arra hivatkozva, hogy 
őket a magyar kormány állította hivataluk 
élére és csakis a magyar kormány rendele
téinek vetik alá magukat, megtagadták hiva
taluk átadását. Amikor azonban a román bi
zottság kijelentette, hogy ebben az esetben a 
nagyszebeni kormányzótanács rendelkezései 
értelmében a karhatalmat fogja igénybe venni, 
a magyar hivatalfőnökök átadták hivatalukat. 
A román bizottság ezután felszólította a tiszt
viselőket az eskü letételére, amit azonban a 
magyar tisztviselők megtagadtak.

Hadihóroh íeIvéíeIe.
Dr. Vlád Aurél a nagyszebeni román kor

mányzótanács pénzügyminisztere rendeletet 
adott ki a hadikárok megtérítése ügyében. A 
rendelet szerint a központi hadsereg katonái, 
valamint a lakosság által okozott károk meg
térítése tárgyában a községi elöljáróságok, 
illetve városi tanácsok a jelentkező károsul
takat kimutatásba foglalják s a kimutatásokat 
a rendelet kihirdetése napjától, 1919. február 
hó 19-től számított 30 nap alatt a vármegyé
hez kötelesek felterjeszteni.

ŐsszBirjáh az állatállományt.
A nagyszebeni kormányzótanács határozata 

folytán az egész megszállott Erdélyben rövi
desen összeirják az állatállományt. Ha a szám 
pontosan meg lesz állapítva, úgy az egész 
állatállomány öt százalékát rekvirálni fogják 
a közellátás részére. Az ily módon felhajtott 
marhák közvetlenül kerülnek kimérés alá, maxi
mált árban s nem engedhetők semmi körül
mények közt sem át a lánckereskedelemnek 
és a közvetitők is teljesen ki lesznek zárva.

9 tanároh ás tanítók EshöjE.
A nagyszebeni román kormányzótanács ren

deletet intézett a dévai áll. tanfelügyelőség
hez, amellyel intézkedik a tanárok és tanítók 
eskületétele ügyében. Az eskü letételének ha
tárideje március 28-ika. Azon tanárokat és 
tanítókat, akik Ferdinánd román királyra, a 
román állam törvényeire és a nagyszebeni 
kormányzótanácsra az esküt le nem teszik, 
állásukból elbocsátottaknak tekintik. E rende
let az összes alsó- és középfokú iskolák tan
erőire vonatkozik.

a 
középfokú tanintézetek azon tanárai, akik a 

kívánt esküt le nem teszik, munkájukat a tan
év végéig folytathatják.

Itt említjük meg, hogy a dévai járás fő- 
szolgabirája f. hó 14-ére eskütétel céljából be
rendelte a járás összes tanítóit. A magyar ta
nítók az esküt nem tették le és őket elbocsá
tottaknak nyilvánitották.

Újabb rendelkezés 
a vasutasok ayilatkozatának aláírására 

vonatkozólag.
A nagyszebeni román kormányzótanács nem

régen nyilatkozattételre szólította fel az erdélyi 
vasutasokat, amelynek értelmében a vasutasok 
alávetik magukat a román kormány rendele
téinek és utasításainak. E nyilatkozat aláírá
sának határidejéül március 15-ét tűzték ki.

Amint értesülünk, a nagyszebeni román 
kormányzótanács a nyilatkozat aláírására vo
natkozó rendelkezéseit lényegesen módositotta. 
Ezen újabb rendelkezés mindenekelőtt a nyi
latkozat aláírásának határidejét március 28-ára 
tolja ki. A nyilatkozat aláírására felszólított 
erdélyi vasutasok részére pedig három eshető
séget jelölt ki:

1) a nyilatkozat aláiratik minden feltétel 
nélkül;

2) a vasúti tisztviselő, vagy alkalmazott alá
írja a nyilatkozatot azzal a feltétellel, hogy 
akkor marad meg a román kormány szolgála
tában, ha Erdélyt a békekonferencia Romániá
hoz csatolja;

3) a nyilatkozatot semmiféle feltétel mellett 
nem Írják alá.

Azon vasutasok, akik ezen utóbbi eshetősé
get választják, március hó 28-án állásukból 
elbocsátottaknak tekintendők, állami lakásuk
ból kiköltöztetnek s részükre a román ható
ságok azonnal kiállítják az utazási engedélyt, 
amelynek értelmében Erdély területéről köte
lesek eltávozni.

Jfíwrtorjzág öleimet Kap 
az antanttól.

Bern, márc. 18. Németország élelmezésével 
megbízott bizottság elhatározta, hogy Német
ország részére 1919. október elsejéig havon
ként 480 ezer tonna búzát és 820 ezer tonna 
zsiradékot szállít. Németország e szállítmányo
kat szénnel fizeti.

Március 25-án KözliK a 
magyar bíKeföltíteleKet.

Megállapítják a magyar-esEk
És a magyar-lEngyel határokat.

Páris, márc. 19. A preliminális béke fölté
teleit Németországgal március hó 20 án, Ma
gyarországgal pedig március hó 25-én fogják 
közölni. E közlésnek az a célja, hogy a Pá- 
risba induló békekövetek előzetes tájékozó
dást szerezzenek a döntő kérdésekről.

Páris, márc. 19. Tardieux elnöklete alatt 
a központi területi bizottság két jelentésének 
végleges tárgyalását kezdette meg. Az egyik 
a Németország és Lengyelország, a másik pe
dig Lengyelország és Magyarország közt meg
állapítandó uj határokra vonatkozik. A bizott
ság munkálatait e hét folyamán fejezi be. Az 
uj határokra vonatkozó javaslatok azonban 
csak Wilson elnöknek és a béketárgyalás tel
jes ülésének jóváhagyása után tekinthetők -el- 
intézettnek.

Prága, márc. 19. Szobár, cseh-szlovák mi
niszter, a zsupánok konferenciáján közölte azt 
a párisi táviratot, hogy a Felvidék határának 
megállapítására a legközelebbi napokban dön

tést hoz a békekonferencia. A végleges dön
tés előtt a magyar delegátusokat is meg fog
ják hallgatni.

MegKegyeimezneK
Clemenceau merénylőjéneK-

Páris, márc. 19. Amsterdamból jelentik, hogy 
a haditörvényszék Clemenceau merénylőjét, 
Cottint bűnösnek mondotta ki az előre meg
fontolt szándékkal elkövetett gyilkossági kí
sérletben és ezért halálra ítélte. Genfi tudó
sítónk távirata szerint Cottin, miután Clemen
ceau maga is azt kívánta, valószínűleg kegyel
met kap. Cottin anyja zokogva kért kegyel
met a törvényszéktől gyengeelméjű fia részére. 
Maga Cottin azonban anélkül, hogy anyját 
csak egy tekintetre is méltatta volna, rend
kívül vakmerő hangon beszélt, különösen 
Clemenceau ellen.

francia csapatoK
Zám is Soborsin Között.

Nagyszeben, március 20. A francia csapatok 
folytatják a megszállást a Bánátban Erdély 
felé. Tegnap délután egy nagyobb különít
mény megjelent Zám és Soborsin között és 
megszállta az Erdélyből Magyarországra vezető 
vasútvonalat.

fi böKcKonfcrtncia Vádpontjai.
Páris, márc. 20. A háborúért való felelős

ség megállapítására kiküldött bizottság a dele
gátusok abszolút többségével határozatot ho
zott, melynek értelmében a háború megindí
tásának bűnöseit harminc vádponttal vádolja 
meg. Ezek a vádpontok a következők:

1. A polgári lakosság leölése. 2. A túszok 
legyilkolása. 3. Polgárok kínzása. 4. A lakos
ság kiéheztetése. 5. Rablások. 6. A nők meg- 
becstelenitése, asszonyok és leányok kény
szerítése prostitúcióra. 7. Polgári lakosság de
portálása. 8. A polgárok internálása, igazság
talan és erőszakos körülmények között. 9. A 
polgárok kényszerítése arra, hogy résztvegye- 
nek és segítsék az operációs hadsereg mun
kálatait. 10. A katonai megszállás alatti idő
ben a fegyveres hatalommal való visszaélés. 
11. A megszállott területek lakosságának kény
szerrel való toborzása és besorozása. 12. Fosz
togatások. 13. Magántulajdon elkobzása. 14. 
Igazságtalan vagy túlságos adóvetések és rek- 
virálások. 15. A pénz értékének leszállítása és 
papírpénz törvénytelen kibocsátása.

16. Kollektív büntetések és sarcok alkal
mazása. 17. Magántulajdon elpusztítása és 
megsemmisítése. 18. Szabad városok bombá
zása. 19. Vallásos, jótékonysági, kulturális 
vagy történeti épületeknek es műemlékeknek 
megrongálása vagy lerombolása. 20. Keres
kedelmi hajóknak és a hajók utasainak el
pusztítása előzetes figyelmeztetés és vizsgálat 
nélkül. 21. Halászbárkák megsemmisítése.

22. Kisérő élelmezési hajók elsülyesztése.
23. Kórházak bombázása. 24. A genfi egyez
mény szabályzatainak megsértése. 25. Mérgező 
és fojtó gázaknák használata. 26. Robbanó 
golyóknak, dum-dum lövegeknek használata. 
27. Az ellenségeskedések ok nélkül való újra 
felvétele. 28. A hadifoglyokkal való ember
telen bánásmód. 29. A fehér zászlóknak bű
nös és csalárd szándékkal való használata. 
30. Kutak megmérgezése.

A bizottságnak az állásponlja, hogy bár
mely nép bárhol követte is volna el ezeket 
a bűncselekményeket, büntető bíróságok elé 
kell állítani.
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Harangvirágok.
Elmúlt már a tél, a fán lomb bólogat, 
Harangvirágok kórusa csalogat:
Csiling, csiling,
Giling, galang,
Jere hozzánk
Cseng-bong a kis virágharang. 
Csiling, csiling,
Giling, galang . . .
És csalogat a kedves hang.

Illatos a rét, virágos a mező,
Harmateső hull, lágyan permetező, 
Csiling, csiling,
Giling, galang,
Miért késel?
Cseng-bong a kis virágharang. 
Csiling, csiling,
Giling, galang . . .
És mindig elhalóbb a hang.

Bár az erdőn még lombdiszt visel az ág: 
Hervadozik a kicsi harangvirág.
Csiling, csiling,
Giling, galang,
Mért nem jöttél?
Cseng-bong a kis virágharang. 
Csiling, csiling,
Giling, galang . . .
És szivembe markol a hang.

Báthory Gábor. 

NAPI HÍREK.
— Kinevezés. A magyar népköztársaság 

pénzügyminisztere Jaczó Imre pénzügyi szám
vizsgálót a VIII. fizetési osztályba pénzügyi 
számvevőségi tanácsossá nevezte ki.

— Halálozás. Özv. léczfalvi Gyárfás 
Ferencnéf. hó 15-én 82 éves korában Szász-' 
városon meghalt. A köztiszteletben álló mat
róna temetése f. hó 16-án ment végbe nagy 
részvét mellett. Az elhunytban dr. Moldován 
Silvius helybeli ügyvéd az anyósát gyászolja. 
A család a következő gyászjelentéssel tudatta 
a szomorú hirt: A gyászoló család tudatja, 
hogy özv. léczfalvi Gyárfás Ferencné sz. Pe- 
trovinai Pekry Adél Szászvároson, folyó évi 
március hó 15-én reggel 3 órakor rövid, de 
kínos szenvedés után, életének 82-ik évében 
az Urban csendesen elhunyt. A drága halott 
földi maradványai f. hó 16-án d. u. 3 órakor 
fognak Szászvároson (Sörház-u. 15. sz.) gyász
házból örök nyugalomra helyeztetni. Az en
gesztelő szent-mise-áldozat f. Jió 17-én d. e. 
9 órakor fog a szászvárosi róm. kath. tem
plomban a Mindenhatónak bemutattatni. Le
gyen emléke áldott és nyugalma csendes! 
Szászváros, 1919. március hó 15-én.

— Közigazgatási biróság Nagyszeben
ben. A prefekturákat értesitette a nagyszebeni 
„Consiliul Dirigent“, hogy Nagyszebenben 
közigazgatási bíróságot létesített teljesen a 
budapesti közigazgatási biróság mintájára és 
teljesen azonos hatáskörrel. A „Gazétta Ofici- 
ale“ szerint cime : „Contenciós administrativ“, 
vagyis: a vitás közigazgatási ügyek bírósága. 
Ítélkezik az 1896. évi XXVI. magyar törvény
cikk második részében felsorolt esetekben. 
Elnöke kúriai biró minősitéssel kaphatja meg 
a helyét, a birák képesítése birói vizsga és 
magasabb közigazgatási is.

— Kereskedelmi tanfolyam leszerelt 
tisztek részére. A kolozsvári kereskedelmi 
akadémián tiz hónapos tanfolyam nyilt meg 
a leszerelt katonatisztek számára. A tanfolyam 
hallgatói e tiz hónap alatt a két akadémiai 
évfolyam tananyagát végzik el. A tanfolyamra 
százhuszan iratkoztak be. A tanfolyamot csak 
az hallgathatja aki legalább két évig front-

szolgálatot teljesített. A tiz hónap alatt meg
szerezhetik a hallgatók a két éves akadémiai 
oklevelet. A hallgatók között tekintélyes szám
mal vannak jogvégzett fiatalemberek, akiket 
az a körülmény indított erre a lépésükre, hogy 
a jogi pályák túl vannak zsúfolva. A változott 
idők szellemét és felfogását tükrözi vissza az 
a körülmény, hogy 10—12 mágnásfiu hall
gatója is van az akadémiának, ezenkívül fel
tűnő számmal vannak képviselve a zsentri 
osztályból, amely tudvalevőleg eddig inkább 
a gazdászati, jogi, közigazgatási pályákat ke
reste fel nagyobb előszeretettel. Az intézet 
különös gondot fordít a balkáni nyelvekre és 
a Balkán általános ismertetésére.

— Magyar-szerb tárgyalások. A ma
gyar-szerb közeledés újabb jele gyanánt Had- 
jici tábornok, szerb katonai attasé, e hó 19-én 
Budapestre érkezett.

— Wilson megírja a béke történetét. 
Newyorkból nyert értesülések alapján jelenti 
a „Times“, hogy Wilson egy könyvén dolgo
zik, amelyben a béke történetét Írja meg. Eb
ben kifejti elveit, bebizonyitja azt, hogy a 
béke főcélja az, hogy mindenütt a világon ki
elégítse a nemzetek jogos igényeit. Részlete
sen fog foglalkozni Amerika szerepével és 
saját működésével a béketárgyalások folyamán.

— Uj román iskolák Erdélyben. A buka
resti Universul írja a következőket: A kor
mányzótanács elhatározta, hogy Erdélyben 20 
fiú és 3 leányiskolát állít fel s egyben azzal 
a kéréssel fordult a közoktatásügyi miniszter
hez, hogy az iskolákhoz szükséges tanerőket 
bocsássa a kormányzótanács rendelkezésére.

— Törökország készül köztársasággá 
átalakulni. A „Dácia“ híradása szerint Sebbah 

, Edin török herceg azon fáradozik, hogy az 
1 Egyesült Államok mintájára a török állami 
életet újjá szervezze és megalkossa a török 
köztársaságot. Az eddig elért eredmények a 
legszebbek, annál is inkább, mivel az ántánt 
is e terv mellett van. E cél megvalósitására 
az összes modern török politikai pártok 
egyesültek.

— Lelepzések Magyarország háborús 
áldozatairól. Böhm had ügy miniszter ötnegyed 
órás nagyszabású előadásából most először 
kaptunk hiteles képet arról, hogy Magyaror
szág a világháborúban milyen véráldozatot 
hozott. Adatai szerint a háború alatt összesen 
bevonult Magyarországon 4 millió 183 ezer 
492 ember. Ezek közül felmentetett 552. 147 
embert, katonai szolgálatot teljesített tehát 3 
millió 631 ezer 336 ember, akik közül a harc
téren volt 3 millió 437 ezer 776 katona. Az 
elesettek számát túlzás nélkül 670 ezer emberre 
tehetjük, de akkor még nem foglaltuk a számba 
a legutolsó olasz offenziva körülbelül 400 ezer 
főnyi vezteségét. Eddig 252.582 rokkant, 
72.000 hadiözvegy és 144.000 hadiárva van 
összeírva. Lóállományunkból másfél millió 
veszett el és az élelmezés 7 milliárdot emész
tett fel.

— Vilmos császár kölcsönből él. A fran
cia lapok Írják, hogy Vilmos excsászárnak el
fogyott az a kevés pénze, amit gyors menekü
lésekor magával vitt, annyira hogy máris 20 
ezer hollandi forint adósságot volt kénytelen 
csinálni. Az excsászár állítólag már meg is 
kérdezte a német kormányt, hogy mi lesz a 
magánvagyonával, mire sürgős szükségleteinek 
kielégítésére hatszázezer márkát szavaztak 
meg neki.

— Az örmények követelései a béke
kongresszuson. Párisi jelentés szerint az 
örmény nemzeti tanács, mely még 1918. májusá
ban kiáltotta ki Örményország függetlenségét, 
megteremtette az örmény kormányt és parla

mentet, arra kéri a nagyhatalmakat, hogy őket 
is hívják meg a békekonferenciára. Az örmény 
köztársaság hatezer négyszögkilométer terüle
ten kétszázezer emberből áll, benne 30—40 
ezer főből álló hadsereggel. Arra is hivatkoz
nak, hogy a háború kezdete óta a törökök 
ellen harcoltak az ántánt oldalán.

— Titokzatos karaván Budapesten. A 
hadügyminisztérium néhány nappal azt az ér
tesítést kapta, hogy Oroszországból egy kö
rülbelül 150 főből álló karaván tart Budapest 
felé, amelynek tagjainál 3 milliónyi rubel van. 
Mivel az a gyanú merült fel, hogy ez a pénz 
bolsevista agitáció céljaira szolgál, utasitották 
a vidéki rendőri hatóságokat, hogy a társa
ságot, amelynek nagyrésze cseh-szlovákokból 
áll, tartóztassa fel. A karavánt Kisteleken fel
tartóztatták. Ennek egy csoportja 17 ember, 
akiknél még 800.000 korona osztrák-magyar 
bankjegyekben és 200.000 rubel orosz pénz 
volt, a nyugati pályaudvaron érkezett a fővá
rosba. A náluk talált összegeket a főkapitány
ság lefoglalta.

— A tuberkulózis kötelező bejelentése. 
A francia orvosegyesület most készíti el véle
ményadását a tuberknlózis kötelező bejelenté
sének kérdéséről. A francia kormány ugyanis 
törvénybe akarja iktatni tuberkulózis kötelező 
bejelentését és uj paragrafust szándékszik beik
tatni a büntető törvénykönyvbe, amely szi
gorúan sújtja azt az orvost, aki nem jelenti 
be tuberkulótikus betegét a hatóságnak. A 
párisi orvosok álláspontja ezzel szemben az, 
hogy amig az állam nem gondoskodott a tüdő
vészesek és egyéb tuberkulótikusok gyógyí
tásáról, addig nincs joga a kötelező bejelentést 
követelni, mert ezzel a beteget csak megbé- 
lyegzi embertársai előtt, anélkül, hogy segí
tene rajta. A kötelező bejelentésnek csak ak
kor jön el az ideje, ha minden tuberkulótikust 
azonnal a legkitűnőbb goudozásba vehet az 
állam.

— Uj repülő-járatok. A napokban in
dult el az első olasz repülőgép Bécsből Pádu- 
ába. Úgy tervezik, hogy minden nap indíta
nak egy-egy repülőgépet Bécsből is, Páduá- 
ból is. — A kereskedelmi és ipari vezető
körök repülőpostát indítanak Frankfurt és 
Berlin között. Négy óra hosszat tart az ut. A 
posta leveleket, pénzesleveleket és utalványo
kat fog továbbítani.

— A frank árfolyama Bukarestben. Az 
„ízbunda“ jelenti, hogy a román pénzpiacon 
a frank hivatalos árfolyama 3 lei.

— Április elsején Romániában is a 
Gergely naptár lép életbe. Bukarestből 
jelentik, hogy a Gergely-naptár szerinti idő
számítást, mely a hadsereg körében már ér
vénybe lépett, április elsejétől kezdve az egész 
adminisztrációban behozzák.

— Uj magyar postabélyegek. A köztár
sasági uj bélyegek elkészültek és forgalomba 
is hozattak már. A bélyegek a régiektől csak 
a feliratban különböznek, amelyek most „Ma
gyar Népköztársaság“ feliratot viselik.

— Gyümölcsfák tisztítása. A tavaszi 
melegebb napsugár immár kezdi életre kelte- 
getni a gyümölcsfáinkon lévő petéket, melyek 
aztán kikelve a zöldülésnek, rügyezésnek in
duló fákban óriási pusztítást fognak véghez 
vinni. Hogy tehát ezt megakadályozzuk s az 
őszi termést biztosítsuk, már most elkeli kez
deni a gyümölcsfák tisztogatását. A városi 
hatóság büntetés terhe alatt dobszóval ren
delte el a fák tisztogatását. Mindenki őrizze 
ellen szomszédjait s ha azt venné észre, hogy 
a szomszéd kertben elmaradt a tisztogatás, 
tegyen jelentést, mert különben a szomszéd 
kert hernyói az ő fáit is megfogják tisztelni 
látogatásaikkal s akkor hiába való volt a szor

galmas, nó, meg költséges tisztogatás.
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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.

a

a

I
■

Város’ X8nyv#y
RüsoüiÉHH-TánsaRán * *<•5*ÍSZ Részvény-Társaság
elvállalja bármi
nemű nyomtatvá
nyok, részvények, 
müvek, folyóira
tok, stb. legmo
dernebb stilszerü 
előállítását, ennek

■

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

se

Keresek 14—16 éves fiút tanoncul.
Cim: S c h m i d t Arthur timár-mester 
Szászváros, Kovács-u. 11. sz. 196 4-

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

Krizantin, évelő kerti virágok 
és spanyol dughagyma kilónként el
adó és egy rózsaszín leány szoba.

Egy megbízható házikisasszony, 
aki a háztartást jól érti, felvétetik 
Goldmann fakereskedőnél, Országút.

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

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. 3-3

Lótartó-gazdák figyelmébe!
Berivoy László gyalmári földbirtokos gazdaságában
2 drb. tenyész ménQó

napon--
kéni(d. e. 8—9, d. u.

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

219 zésére áll. 3—3

Egy fedeztetés dija 40 kor.

PÁRTOLJUK A HELYI IPART!

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
■h-hh lábbeli-készítő > ii +1» 
Országút, (Simonfi-féle ház)

MOLNÁR JÁNOS
férfi szabó üzlete.

Városháza-tér.

Kiadó.

Hegedűs Lajos
épület- és finom bútor-asztalos 

Galamb-utca 5. sz.

PARIS ALBERT
épület- és bútor-asztalos

Kistimár-utca 4. sz.

QQDOE3 QEB DOOQ

Fülöp Sándor
férfi-szabó

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

r
?

HIRSCH IGNÁC 
úri és női cipész 

Hegy-u. 3. sz.

Gauger Frigyes
kovács- és kerékgyártómester

Kovács-utca 3. szám.

Nyomatott a SzAszvArosi Könyvnyomda Részvénytársaság gyorssajtóján 1919

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!

Szokott Ön hirdetni? 8


