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TÚRSflDflLffll, SZÉPIRODALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP.
Előfizetési árak:

Egész évre — — — 20 kor. 1 Negyea évre — — — 5 kor. 
Fel évre — — — — 10 , Egyes szám ára — — 40 fill.

Nyllttér Boronként 3 kor.

Laptulajdonos és felelős szerkesztő: Ifj. Szántó Károly. 
Kiadóhivatal: Szászváros) Könyvnyomda R.-t. 
—— Megjelenik minden •' 'sárnap.

A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőséghez, 
a pénzküldemények és hirdetések a kiadóhivatalhoz küldendők. 

Kéziratok nem adatnak vissza.
Hirdetések árszabály szerint, többszöri hirdetésnél árkedvezményt

Élőfizctfsi felhívás.
Folyó év julius hó 1-ével uj előfi

zetést nyitunk lapunkra. A szerény 
anyagi körülmények az előállításnak a 
háború okozta drágasága dacára is 
igyekeztünk lapunkat fdntartani s a vi
déki sajtóra általánosságban is reáne
hezülő akadályokkal megküzdve, a köz
nek szolgálatába áiiani. Erőnkhöz mér
ten igyekeztünk megállni helyünket s 
ebben t. előfizetőink támogatása nagy
ban segítségünkre volt.

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

Mindezeknek teljesítéséhez tisztelet
tel kérjük a közönség támogatását, hi
szen e nélkül Tiem 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
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Őzikének.

Viharából bús életemnek 
Szellő se érjen violám, 
Maradj örökké, mint a gyermek, 
Ártatlan, szűzies vidám 
Ne tudj irigy, rossz emberekről; 
Ne láss nyomort, bűnt, rongyokat, 
Ne tudj oly rejtett sebekről, 
Melyeket a szív eltagad.

_ __  H. J.

Szemfényvesztés.
Irta: Péczely József.

Esteledett.
A csorda hatalmas porfelleget verve balla

gott hazafelé. Elől lépegettek méltóságos test
tartással a cimeresek, a szarvaik hegyére ön
tött ólomgombok jelezték kiválóságukat. Há
tul a sánta csordás bicegett, egy jókora gör
be-botot huzva maga után, melynek nyomá
ban a puli kutya baktatott.

Az utcaajtókat nyitogatták a riskáknak meg 
a pirókoknak. A gazdasszonyok kiöblögették 
a rocskákat, sorba állitották a köcsögöket a 
habzó tejnek.

Están gazda is bekötötte a Csákót, majd 
egy vellahegy illatos széki szénát vetett a já
szolba. E művelete közben eszébe ötlött a 
tavalyi száraz időjárás, erről meg a kevés ta
karmány.

1919. január hó 1-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 olcsóbbek 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 híven 
és igazságosan fogjuk a köz s igy kö
zös mindnyájunk érdekeit szolgálni, 
megvédeni.

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

Tisztelettel:
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kiadóhivatala és szerkesztősége.

Bizony a Vandhát ez idén szűkösen eresz
tett. Éppen hogy kétszer lehetett a kaszát be
levágni. Pedig rendes időjárásba négy sarjut 
is lead, — szövé tovább Están gazda a ma
gánbeszédet, — de hát a nyáron biz ott ke
vés eső járta, no meg a vizregulázásnak is 
sokat be lehet tudni, mert amióta a Körözst 
kiléniázták az urak, leszalad azon a viz a ha
tárból egyszerre.

Az asszony a Csákót fejte.
Egyszer csak a gazda odaszólt az asz- 

szonyhoz:
— Néni éri mög az újat!
Majd hozzátette:
— Egynek is kevés. Pedig má’ a bornyu 

is számot tösz 1
Jó ideig csak a rocskába szűrődő tej egy

hangú csobogása hallatszott, meg a széna 
zizegése, melyet a Csákó meg a borja cson- 
golygattak befelé.

Megint a gazda kezdte:
— Az árendafizetés is itt van. Nem aka

rom pedig elszalasztani gyüvőre se. Hátha 
jobban eresztene. . .

Az asszony tudta, hogy mirevaló ez a sok 
szóbeszéd, ezért hát egyenesen rátért a dologra.

— Behajtja kee a bornyut?
Az ember rábiccentett:
— Be.
Hogy a fejés megtörtént, bementek a házba. 
Az asszony elszürte a tejet. Három köcsög

gel lett. Jó három öblös köcsöggel. Egy ke-

Ä francia szocialista képviselők 
az igazságos békéért.

Páris, junius 17.
A Le Matin jelenti: A parlamenti szocia

lista csoport a Bourbon palotában ülést tar
tott, s ez alkalommal egy határozati javasla- 
tgt fogadott el az előzetes békeszerződésre 
vonatkozólag.

E határozati javaslatba a csoport annak a 
reményének ad kifejezést, hogy a szövetséges 
kormányok enyhíteni fogják a békefeltétele
ket, hogy ezzel eleget tegyenek egy igazsá
gos és tartós béke követelményeinek. Más 
részről még azt is reméli a csoport, hogy vi
lágosabban és kedvezőbben fogják megszabni 
azokat a feltételeket, amelyek mellett Német
ország és az ántánthoz nem tartozó többi ál
lamok a Népek Ligájába beléphetnek.

Szabad az Íklmijzít- 
forgalom Svájcban.

Nagyszeben, junius 17.
A Tageblatt jelenti, hogy az ántánt meg

engedte az élelmiszereknek Svájcba való sza
bad kivitelét. A szokásos hivatalos ellenőrzés 
tehát most már elmarad. Megengedték Svájc
nak, hogy a központi hatalmak államai ré
szére élelmiszereket szállíthasson. Csupán a 
kávé, tea és dohány kiviteléhez kell hatósági 
engedély.

véske tej még maradt is a rocska alján. Azt 
kiöntötte az asszony egy kékmázos tányérba, 
melybe kenyeret apritott.

Kanalaztak.
Másnap még alig pirkadt, már Están bá’ 

hajtotta a borjut a vásárra.
Ballagtak.
Az utón többen összeverődtek falubéliek s 

tárgyalgattak egyről-másról. A rossz világról.
Bödő sógor két ártánt terelt befelé. Mikor 

Están bával összekerültek, a sógor megkér
dezte :

— Eladod?
Están bá’ bólintott.
— Ha lőhet.
Aztán ballagtak csendes pipaszó mellett.
Alighogy a vásártérre értek, Están bá’ sűrű 

parolázás közben túladott a borjún. A mé
száros egy nagy bankóval fizetett. Están bá’ 
ép elakarta tenni a pénzt, amikor megszólí
totta egy barátságos képű ur:

— Nem váltaná be azt a százkoronást ?
Majd meg is magyarázta:
— Nekem sok alkalmatlan apró pénzem 

van. Kigyelmed meg, ha vásárol, vagy föl
váltják, vagy se.

Están bá’ kissé gondolkodott. Föl-fölrán- 
totta a szemöldökét, miközben nyeldökölt. 
Majd némi tétovázás után beleegyezőleg meg
biccentette a fejét:

— Hát nem mondom, no .. . Löheccségös. 
Ámbátor én vásárolni nem szándékozom...
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Ántánt csendőrök tartják fenn 
a rendet Konstantinápolyban.

Bukarest, junius 17.
Az Illusztráljon közli: A béketárgyalást még 

mindig élénken foglalkoztatja Törökország 
sorsra és különösen Kostantinápoly helyzete. 
Az az uralkodó-felfogás, hogy Európa kele
tén Törökország egy örökös ütköző és gyu- 
pontot képezne, amelynek megszüntetése is 
indokolható volna, mégis ugylátszik, az a tö
rekvés került felszinre, hogy Törökországot, 
amely már-már romjaiban hevert, újból életre 
keltik.

Ez idő szerint a rend helyreállítása a leg
első feladat. E célból a nyugati államokból 
egymásután érkeznek a csendőrkülőnitmények, 
akiknek egyrésze magában Kostantinápoly 
városába, más része a Bosporusban talált el
helyezést. A hagyományos török patrullokat 
most nemzetközi csendőrjáratok váltották fel. 
Egy francia őrmester vezetése alatt egy török, 
egy olasz, egy francia és angol csendőr járja 
be a város utcáit és tartja fenn a rendet.

NAPI HÍREK.
— Uj román akadémikusok. Nagysze- 

benből jelentik: A bukaresti tudományos aka
démia tagjai közé választotta Erdélyből dr. 
Maniu Gyulát, a nagyszebeni román kormány
zótanács elnökét, Goldis László tárcanélküli 
minisztert, továbbá Christea Miron román és 
dr. Teutsch Frigyes szász püspököket.

— Halálozás. M o h i 11 a Antal piskitelepi 
birtokos és vendéglős folyó hó 8-án rövid 
szenvedés után elhunyt. Folyó 10-én délután 
5 órakor helyezték örök nyugalomra hült te- 
tamét nagy részvét mellett a piskii róm. kath. 
sirkertben.

— Status rendezés folytán előlépett 
vasutasok. Bohatiel Leó, a nagyszebeni ro
mán kormányzótanács vasutügyi államtitkára 
nem nyugodott bele abba, hogy az aradi, 
debreceni és kolozsvári üzletvezétőség terü
letén lévő vasutasok statusrendezését a mi
nap a budapesti kormány és a nagyszebeni

S egy kicsit félrevonulva az utjárótól, Están 
bá, kiteritett keszkenőjébe leolvasá előbb az 
ur a koronásokat, meg a hatosokat. Majd 
meg Están bá* vette számba őket.

— Mögvan, — szólt Están bá* a százkoro
nást átadva.

Kezeltek.
Mivel délre állt az idő, Están bá* benézett 

a laci-konyhába. Ott volt a Bödő sógor is. 
Mellé telepedett s a bakót lekeritve a hátá
ról, falatozni kezdett. Aztán egy üveg bort 
rendelt.

Kollációzás után a komát megkérdezte:
— E'kőtek a süldők?
A koma biccentett.
- E*.
Majd egy kis szünet után ő is megtudakolta :
— Hát a bornyu?
— Nemkülönben.
A lacikonyha szegletében a malacbanda 

húzta a „siró-rivót". Előttük egy-két duhaj 
legény rúgta a sátor porát.

Ittak.
— Van ára a jószágnak, — vélte a Bödő 

sógor.
— Mögaggyák.
Idők során Están gazdában eldült valami, 

mire addig egyenesitgette a derekát, mig utóbb 
is kibillent az asztal mellől s két kezefejét 
hátul egymásra rakva, ropni kezdé a kufer- 
cest. Közbe-közbe rikkantott is egyet-egyet a 
jókedve irányában.

kormányzótanács visszautasitotta, hanem újra 
munkához ülve, keresztülvitte a statusrende
zést, amely a vasutasok körében nagy meg
elégedést keltett. A statusrendezés folytán a 
szászvárosi vasútállomásnál a következő elő
léptetések történtek: Jánosi Pál főellenőr, áll. 
főnök felügyelővé, Répás István hivatalnok 
ellenőrré, Forinyák Károly hivatalnok a Vili, 
fiz. osztályba hivatalnokká, Liszka Pál rak- 
tárnok főraktárnokká, Vadas Gusztáv, Vékony 
Lajos állomásfelvigyázó, valamint a többi va
súti alkalmazott két fizetési fokkal lépett elő.

— Egyetemi előadások Aradon. Aradon 
az ott rekedt egyetemi hallgatók részére egye
temi előadásokat kezdtek, amelyeken értesü
lésünk szerint kolozsvári hallgatók is részt 
vehetnek. A műegyetemi- és orvostanhallga
tók részére már folynak az előadások, a jo
giak és bölcsészetiek a napokban kezdődnek 
meg. A hallgatók bizonyítványt kapnak. A bi
zonyítványokat későbbi egyetemi vizsgáiknál 
valószinüleg tekintetbe fogják venni.

— Mozgalom Kun Béla letörésére. Wien, 
jun. 16. Budapestről jelentik, hogy ott hatal
mas párt alakult meg, mely célul Kun Béla 
hatalmának letörését tűzte ki. („Dácia" T. Ü.)

— A nagyszebeni nyomdászkongresz- 
szus. Folyó hó 8 és 9-én tartották meg Er
dély, Bánát és a román csapatok által meg
szállott többi területek nyomdászai kongresz- 
szusukat, amelyen központosították a fentebb 
emlitett területek könyvnyomdász, valamint a 
betűöntők segélyző- és szakegyleteit, úgyszin
tén bevonták körzetükbe a könyvkötő rokon
szakmákat is. A központ Nagyszebenben lesz. 
Az ügyek intézésére egyelőre két tagból álló 
tisztviselői kart szerveztek, melyre a kongresz- 
szus Veronics Józsefet pénztárnokká és Vili 
Jánost ellenőrré és levelezővé választotta meg 
egyhangúlag. Majd kijelölt a kongresszus egy 
9 tagból álló bizottságot, amelynek az újabb 
árszabály megállapítása lesz a feladata.

— Főispánválság Debrecenben közjogi 
problémákkal. Érdekes főispánválság van 
Debrecenben. A bolsevista csapatok kivonu
lása után a megszálló sereg parancsnoka Dr.

Estefelé a vásár szétoszlott. Están bá* haza
felé indul* a Bödő sógorral.

Mentek.
Mire hazaértek, az esti hűvös szél a má

mort kifújta a fejükből.
Hazaérve Están bá* előbb tett-vett egyet- 

mást. Aztán, hogy az asszony egyre csak kö
rülötte ténfergett, a tarka keszkenőt kitette 
az asztalra.

— Ehun van az árai
S miközben bontogatá a csomókat, a szája- 

szélén kibökdöste:
— Jó pecsönye lösz belüle az uraknak 1
— Mennyi ? — nézett az asszony a pénzre.
— Száz korona 1
Están olvasta a pénzeket. Rakosgatta igen 

helyes kis oszlopokba. Egyszer aztán csak 
megszegte a nyakát.

— Ni csak, ni...
— Na?
— Nem akar kigyünni.
— Vött tán kee valamit ?
— Nem.
— Harminc korona a hijja I — szólt az 

asszony két ujját föltartva.
Aztán kissé hátralépve fölvetette a fejét.
— Hogy eshetik a*
— Hogy eshetik.
Están bá nyelt egyet.
— Hm...
Aztán kinézett az ablakon. Gondolkozott. 

Nyilvánvalóan azon jártatta az eszét, hogy hát, 
hogy is hát, hogy?

Majoss György főügyészt nevezte ki főispán
nak. Debrecenben ugyan az imperiumot nem 
vették át és ennélfogva a főispánt a magyar 
kormánynak kellene kineveznie, minthogy 
azonban az antant által elismert magyar kor
mány még nincs, szükségből a megszálló 
csapatok parancsnoka nevezett ki főispánt. 
Majoss azonban belefáradt hivatalába és be
adta lemondását Mosoiu tábornoknak. A tá
bornok még nem döntött a lemondás ügyé
ben. A város főispáni teendőinek ellátását 
Rásó Istvánra, Hajdumegye főispánjára szán
dékoznak bizni, aki közmegelégedésre vezeti 
a vármegye ügyeit.

— A 10, 20, 50, 100 és 1000 koronás 
osztrák-magyar bankjegyek lebélyegzése 
junius hó 10 én megkezdődött. Hunyadvár- 
megyére nézve a nagyszebeni román kor
mányzótanács rendelete értelmében a lebé- 
lyegzési központ Szászváros, ahol a lebélyeg
zés Florea Gyula osztályfőnök vezetése mel
lett állandóan folyik. Az általunk már leközölt 
rendelet szerint a közönség csakis a bankok 
utján bélyegezteti le pénzét. A lebélyegzésért 
1% dij jár, amit az illető bank vagy taka
rékpénztár a féltől le von. Magán felektől a 
lebélyegző hivatal lebélyegzésre pénzt nem 
fogad el. Szászvároson az Ardeleana, Szász
városi Takarékpénztár Rt., Vorschussverein 
A. G. és a Dacia pénzintézeteknél lehet esz
közölni a beváltást. Az összes hunyadmegyei 
pénzintézetek Szászvároson bélyegeztetik le a 
pénzt. A lebélyegzés f. év julius 10-ig tart.

— A francia nők választójoga. A Fi
garo jelenti: A szenátus radikális-demokrata 
és radikális szociállsta ellenzéki csoportja Com- 
bes elnöklete alatt együttes ülést tartott, ame
lyen megujitotta egy már előbbi határozatát, 
amely ellene van a nők szavazati jogának. 
Ordinaire szenátor ez ügyben a következő el
lenjavaslatot fogja előterjeszteni. 1. Minden 
huszonöt évet betöltött nő politikai jogokat 
nyer. Szavazati jogot azonban csak úgy gya
korolhatnak, ha felvették őket a választók 
névjegyzékébe. 2. A háborúban a hazáért el
esett katonák anyái és özvegyei hivatalból 
felvétetnek a választói névjegyzékbe.

Hirtelen rábökött az asztal lapjára:
— Itt kő annak lönni! Itt! Ha csak az az 

ur, akinek váltottam ... De az pászót...
— Hogy történt ?
— Azt a százast, amit a mészáros a bor- 

nyuér adott fővátotta,... Ü óvasta, én is 
óvastam ... Mögvót. Kéccő is kiraktam ...

— Mögcsata kendet.
— Mögcsat ? Engöm ? Hsz tudok én a 

számhó*. Engöm ? Ámbátor az igaz, hogy 
akko* a koronás több vótt, mint a hatos... 
Úgy rémlik, hogy hatos nem is ügön vót... 
Most mög ni... Alig láccik a sok hatos közt 
egy-egy korona...

Están gazda révedező szemekkel tekintge- 
tett hol a pénzre, hol meg az asszonyra. 
Közbe-közbe erősködött:

— Mög vót. Mög. Mintha most is látnám 
... Egy hatost ki is piszkált az az ur a ko
ronák közül, amikó óvasta. Aszonta: „Ne 
csajjuk mög egymást!" Oszt nevetött.

— Sebösen óvasta? — szólt hirtelen az 
asszony.

— Sebösen? Möghiszöm aztl Csak úgy 
pörgött az ujja között a pizl

— Akkó, szömfényvesztö vót l A’ vót 1 szöm- 
fényvesztő! — szólt az asszony nagy meg
győződéssel.

Están bá’ ráhagyta :
— A’ lőhet...
A „sirva-rivóról" azonban egy szóval se 

emlékezett.
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— Rózsaünnepély. A helybeli ev. szász 
nöegylet f. hó 22-én a lövölde összes helyi
ségeiben jótékonycélu rőzsaünnepélyt rendez. 
Az ünnepély programmja a következő: 1. Ci
gánynők keringője, táncolja 12 fiatal hölgy.
2. Népdalok. Énekli a helybeli „Liedertafel“.
3. Tündérkeringő, táncolja 8 fiatal hölgy. 4. 
Szépségverseny. 5. Világposta. 6. Tombola. 
7. Tánc. Ezenkívül sátrakban árulni fognak 
rózsákat, süteményeket, kifliket, pereceket, 
konfettit, képes lev.-lapokat stb. Kezdete d. 
u. 5 órakor. Belépti-dij: felnőtteknek 5 K, 
gyermekeknek 2 K.

— Nincs jég. A helybeli mészárosok, ven
déglősök és cukrászok s más élelmiszer ke
reskedők nagy bajban vannak: beállott a ká
nikula s nincsen jegük. A városi villamosmü 
kellő anyag hiányában nem tud müjeget elő
állítani. Természetesen a jeget igénylők — 
bizva a városi jéggyárban — a télen jeges 
vermeket nem létesítettek s igy ma a város 
jég nélkül áll. Az orvosok is hiányt látnak e 
miatt betegeik kezelésénél. Jó volna, ha a vá
rosi vezetőség e jégkerdést mielőbb meg
oldaná.

— Felhívás a lapkiadókhoz. A megszál
lott területek napi- és hetilapjai az égető pa- 
pirhiány miatt válságba kerültek. Miután az 
egyetlen papírgyár az óriási papirszükségletet 
kielégíteni nem képes, haladéktalanul szük
ségessé vált, hogy Erdélynek és a megszállott 
területnek sajtóorgánumai papír-, festék- és 
egyéb nyomdaanyag együttes beszerzésére 
egységes akciót szervezzenek. Miután a helyzet 
tarthatatlanná vált, az Ellenzék kiadóhivatala 
ezennel megindítja ezt az akciót: Felkérjük 
Erdélynek és a megszállott területnek vala
mennyi napi- és hetilapját, folyóiratát, küld
jenek be postafordultával az Ellenzék kiadó
hivatalába egy írásbeli kimutatást a következő 
adatokról: 1. Hány példányban jelenik meg 
a lap. 2. Hányszor hetenként. 3. Milyen ter
jedelemben. 4. Mennyi a papirkészlete. 5. 
Mennyi a festékkészlete. 6. Mennyi papirt 
kíván egyszerre beszerezni. 7. Milyen méretű 
papírra van szükségük. 8. Milyen és hány 
gépen nyomják a lapot. Egyben felhívjuk az 
összes nyomdatulajdonosokat, hogy nyomdá
juk nagyságáról, felszereléséről és papirszük- 
ségletükről ugyancsak hozzánk haladéktalanul 
részletes kimutatást küldjenek. Hogy az akció 
minél gyorsabb és minél eredményesebb si
kerrel járjon, kérjük a megszállott területek 
összes lapjait, sziveskedjenek jelen közlemé
nyünket kétszer egymásután következő szá
mukban leközölni.

— Bevonulnak az állatorvosok. A nagy
szebeni kormányzótanács rendeletére az ál
latorvosok katonai szolgálatra bevonulnak.

— Merénylet a dévai rendőrkapitány 
ellen. A „Hunyadvármegye“ írja: A nép
kerti vendéglő tulajdonosa, négy cigány köz
reműködésével f. év junius hó 8-án délután 
mulatságot rendezett, amelyen megjelent az 
olasz hadifogságból visszatért román katonák 
közül mintegy 13. A mulatság rendezésére 
azonban sem a rendőrkapitányságtól, sem a 
térparancsnokságtól engedélyt nem kértek. F. 
hó 10-én Avrám Titusz, helyettes rendőrka
pitány kérdőre vonta a vendéglőst és a cigá
nyokat, hogy engedély nélkül miért rendeztek 
mulatságot. Közben az egyik cigánynak a fe
lesége elszaladt a mulatságon résztvett kato
nákért, akik hamarosan meg is jelentek. Izga
tottan, dühösen támadtak Ávrám rendőrkapi
tánynak, amiért a vendéglőst és a cigányokat 
kérdőre merte vonni. Majd előrántották bajo- 
nettjeiket és nekitámadtak a rendőrkapitány
nak, akinek csak annyi ideje maradt, hogy 

a másik szobába átszaladjon és a szoba ajta
ját bezárva, az ablakon keresztül elmenekül
jön. A segítségül hivott katonai őrjárat már 
nem találta a rendőrségen a merénylő kato
nákat. Mint értesülünk, a vizsgálat megindult 
a katonák ellen.

— Hamis 25 koronás bankjegyek. A 
forgalomba hamis 25 koronás bankjegyek ke
rültek, amiket nem az Osztrák-Magyar-Bank 
bocsátott ki. Ezen hamis bankjegyeket az 
Osztrák-Magyar-Bank sem ki nem cseréli, 
sem pedig mint fizetési eszközt nem fogadja 
el. Figyelmeztetjük a közönséget, hogy ezen 
hamis bankjegyeket ne fogadja el. A hamis 
25 K-ás bankjegyek a következőkről ismer
hetők fel: A számjegyek a hamis bankjegye
ken nagyobbak, mint az érvényes eredeti bank
jegyeken. A második ismertető jel az, hogy 
a pénz sorszámát feltüntető négy számjegy 
kezdő száma három, mig az eredetin, tehát 
az érvényes bankjegyeken egy. Az eredeti 
bankjegyek háttere iveit vonaluzásu, mig a 
hamisitott bankjegyeken ez a vonatozás hi
ányzik.

— A rendőrség államosítása. A nagy
szebeni román kormányzótanács elrendelte 
az összes törvényhatósági és rendezett tanácsú 
városok rendőrségeinek államosítását. A rend
őrség költségei ezentúl a belügyi tárcát ter
helik, ezzel szemben a városok azokat az 
épületeket, amelyekben jelenleg a rendőrségek 
székelnek és az összes berendezéseket ellen
érték nélkül kötelesek az állam tulajdonába 
átengedni. A legközelebbi napokban egy bi
zottság fog Kolozsvárra érkezni a rendőrség 
ingó és ingatlan javainak átvételére.

— Az osztrákok gyásza a békefeltéte
lek miatt. Mint Bécsből jelentik, a kormány 
három napos nemzeti gyászt rendelt el jeléül 
annak, hogy a súlyos békefellételek egész 
Ausztriát mélyen érintették. Bécs nyilvános 
épületeire fekete zászlókat tűztek ki. Úgy a 
sajtó, mint a nemzetgyűlés, egyhangúlag a 
békeszerződés elleni tiltakozás álláspontjára 
helyezkedtek. A bécsi börzét szintén bezár
ták két napra.

— Tiltakozó népgyülés. Folyó hó 22-én 
vasárnap d. u. 3 órakor Szászvároson a Fő
téren a Bánát kérdésében tiltakozó népgyülés 
tartatik, melyre a helybeli és környékbeli ro
mánságot külön falragaszokon hívta meg a 
vezetőség.

Egy pincér-tanonc Treuer Sán
dor szászvárosi kávéházába fölvétetik.
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— Debrecenből az internált tiszteknek 
csomagokat lehet küldeni. Debrecenből 
jelentik: Mosoiu tábornok intézkedés szerint 
két naponként Debrecenből futár fog menni 
Brassóba, hogy az internált tisztek hozzátar
tozóinak küldeményeit eljuttassa az internál
takhoz. A hozzátartozók küldhetnek ruhane
műt, pénzt és egyéb szükséges dolgokat, sőt 
pár soros levelet is, a levélben azonban ter
mészetesen csak pusztán családias jellegű 
közlemények lehetnek.

— Szászváros sétatere. Kevés vidéki vá
ros dicsekedhetik oly szép és jól gondozott 
sétakerttel, mint Szászváros. Magas fekvésé
vel, fenyvesével, kellő padokkal ellátott út
jaival, kitűnő ózondus levegőjével valódi üdülő 
helye a városi poros, füstös levegőtől szaba
dulni akaró közönségnek. A sétatéri lövölde 
vendéglőjének uj bérlője, Graffius Ferenc min
dent elkövet, hogy az ott megforduló közön
séget friss és üditő italokkal, valamint jó és 
Ízletes ételekkel elláthassa.

— Diákok a Burgban. Bécsből jelentik: 
Néhány nap óta a Burg fejedelmi szárnyának 
termeiben a bécsi egyetem német menzájának 
egy fiókhelyisége nyilt meg. Önként jelent
kezett volt udvari alkalmazottak hordják fel 
az aranyszegélyü finom tányérokban feltálalt 
ételeket.

— India újjászületése. Angliában meg
fontolás tárgyává teszik az Indiával való légi 
postaközlekedés megszervezésének kérdését. 
Montaya, az indiai alkirály titkára kijelentette, 
hogy a háború évében India letért a politikai 
közönyösség útjáról és a tevékenység terére 
lépett. Ez a tény jelentős lépést jelent India 
önkormányzatának szempontjából, ismét a ci
vilizáció történetében fog uj korszakot jelen
teni. (Románul.)

— Felhívás. A főhatóság intézkedése alap
ján közöljük, hogy minden tanuló, aki az 
1919—20. tanévre a székelyudvarhelyi ref. 
kollégium főgimnáziumába és az ezzel kap
csolatos internátusba és konviktusba magát 
felvétetni kívánja, szándékát f. év jun. hó 30-ig 
köteles Írásban, vagy szóbelileg a kollégium 
igazgatóságánál bejelenteni, jelezvén azt is, 
hogy amennyiben az intézetbe a jelentkezők 
nagy száma miatt nem volna felvehető, má
sodsorban melyik erdélyi ref. kollégium fe
lelne meg érdekeinek, hogy ahhoz, vagy eset
leg más kollégiumhoz beosztható legyen. 
Konviktusi kedvezmények tárgyában a folya
modványok a jelentkezéssel egyidejűleg kül
dendők be szintén a kollégium igazgatósá
gához. A felvételekről julius 10. után minden 
tanulót értesitünk. Székelyudvarhely. 1919, 
junius 10. (A ref. kollégium igazgatósága.)

— Milyen az uj divatos női kalap. A 
The Daily Garphic legújabb száma egy uj 
párisi női kalap-model fényképét mutatja be. 
A kalap egyszerű sapka alakú, oldalán fölálló 
madártollal. Jellemzője azonban ennek a mo- 
delnek az, hogy a jobb szemnél a kalapból 
egy lemez hajlik le, mely a jobb szemet el
takarja. A fénykép azt a benyomást kelti, 
mintha a kalap viselője jobb szemére vak volna.

— Szászvároson közlekedő vonatok. 
Tövisről érk. a 609. sz. d. u. 2 óra 29 pkor.

„ „ a 611. sz. este 8 „ 51 „
Bukarestről érk. a 601/a. sz. gyv. reg. 2 ó. 30 p. 
Aradról érk. a 610. sz. d. u. 2 óra 07 pkor.

„ „ a 608. sz. éjjel 12 „ 01 „
Párisból érk. a 606. sz. gyv. reg. 5 óra 37 pkor. 
A 601/a. és 606. sz. gyorsvonat Bukarest— 
Páris között közlekedik, a gyorsvonat I-ső 
osztályára megváltott jeggyel bárki utazha- 
tik. A Tövisről érkező 611. sz. vonat egye
lőre mindennap 3 órával később indittatik.
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Figyelmeztetés!
Tisztelettel felkérjük mindazon előfizetőinket, 

kiknek előfizetése jelen évnegyed megszűntével 
lejár, hogy azt postafordultával megújítani szí
veskedjenek. Ha a lapot továbbra is járatni nem 
óhajtaná, kérjük ezen számot címűnkre vissza
küldeni. Hátralékos előfizetőinknek — tekintettel 
a nagy paplrhiányra és drágaságra — lapot egy
általán nem küldhetünk.

Hazafias tisztelettel:
a „Szászváros és Hidéke“

kiadóhivatala.

Elsőrendű saját termésű gyoroki 
fehér és vörös borom eladó. 
Demeter Kornél gyógyszerész Szász
város, FŐtér. 279 3-5
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elvállalja bármi
nemű nyomtatvá
nyok, részvények, 
művek, folyóira
tok, stb. legmo
dernebb stilszerü 
előállitását, ennek

I

Eladó Kudzsiron, a vasútállomás tő
szomszédságában egy hat szoba, für
dőszoba s mellékhelyiségekkel biró 
ház. Érdeklődők forduljanak Tajthy 
Zoltán állomásfőnökhöz Kudzsiron. 

__________________________ 288 1-3___________________________ 

9 „Szászvárost 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.

Megnyílt

az algyógyi fürdő!
Van szerencsém értesíteni a n. é. 
közönséget, hogy folyó hó 16-án 
az algyógyi fürdőt megnyitottam. 
Hideg és meleg ételekről és kitűnő 
italokról gondoskodva van. Szolid 
árak, pontos kiszolgálás. A n. é. 
közönség szives pártfogását kérve 
vagyok kiváló tisztelettel: 290

Maksay Géza, vendéglős.

Igen szép függöny eladó. Cim
a kiadóhivatalban. 2852-2

Eladó ház. Szászvároson, Országút 
és Viz-utcai sarokház, több üzlet
helyiséggel, lakással, üzleti berende
zéssel együtt eladó. Értekezni lehet 
ugyanott. 273 5-

Eladó egy ebédlő berendezés (1 asz
tal, 4 szék, 1 díván, 1 kredenc már
vány és tükörrel és egy pohárszék. 
Cim a kiadóhivatalban. 2891-1
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Elsőrangú minőségű vérképző 
gyógybor, vérszegények, lábba- 

Idozók, sápkópos gyermekek 
részére kiváló erősíti szer, 
ára: kis üveg 10 korona, nagy 
üveg ZZ korona. 0-0 Kapható: 

DEMETER KORNÉL gyógyszerésznél
Szászvároson. 3-12
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*1* bővelkedik a leg-
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bővelkedik a leg
nagyobb válasz
tékban irodai, is
kolaikellékekben, 
folyóiratok, vala
mint az irodalom 
legjobb műveiben 
stb. a legjutányo- 
sabb árak mellett
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Ajben Antal
lábbeli-készítő > «-++■+ 

Országút, (Simonfi-féle ház)

Gauger Frigyes
kovács- és kerékgyártómester

Kovács-utca 3. szám.

IKár PÁRTOLJUK A HELYI IPART! TÖB
Kovács József 

úri és női cipész 
Sörház-utca 4. sz.

Kiadó.

Weisz József
kádár-mester

Ország-ut 27. (Orbonás-féle ház) 

Elvállal e szakmába vágó 
mindennemű munkákat 
jutányos árak mellett!
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Nyomatott a

SZÓSZUÓROS ÉS ÜlDÉRÉ-benTöbbszöri, állandó 
hirdetéseknél 

nagy kedvezmény!

Többszöri, állandó 
hirdetéseknél 

nagy kedvezmény!

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

Reklám!
Ma már a jó bor
nak is cégér kell!

Reklám!
E nélkül nincs 
üzleti életi 00

Szokott Ön hirdetni?

Cenzurat! de Mihail Bulea șef censor.


