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TÍRS9DHUH1, SZÉPIROOÍILMI ÉS KÖZBflZDflSäGl HETILAP.
Előfizetési árak:

Egész évre — — — 20 kor. I Negyed évre— — _ 5 kor.
Fel évre— — — — 10 „ | Egyes szám ára — — 40 fiU.

Nyilttér soronként 3 kor.

Előfizetési felhívás.
Folyó év julius hó l-ével uj előfi

zetést nyitottunk lapunkra. A szerény 
anyagi körülmények az előállításnak a 
háború okozta drágasága dacára is 
igyekeztünk lapunkat fentartani s a vi
déki sajtóra általánosságban is reáne
hezülő akadályokkal megküzdve, a köz
nek szolgálatába állani. 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 vivmánya lett a szabadsajtó, mely
re e nehéz időkben fontos kötelességek, 
feladatok várnak.

Mindezeknek teljesítéséhez tisztelet
tel kérjük a közönség támogatását, hi
szen e nélkül nem lennénk képesek la
punkat megjelentetni.

A vidéki hetilapok s így a hunyad- 
megyeiek is, az óriási mértékben emel
kedett munkabérek és anyagárakra való 
tekintettel a lapok előfizetési árát 1919. 
január hó l-ével kezdődőleg felemelték. 
Úgyszintén a hirdetési árak is mérsé
kelten magasabbak lettek.
———

fl SZáSZVÓHOS ÉS VIDÉKE TÁRCÁJA.
A halál torkában.

Irta: Kőrösy László dr.
Dömös község egyik legszegényebb pa- 

rásztjának jutott a leggazdagabb égi áldásból 
öt gyerek.

Valamennyi egészséges, mint a makk, pi
ros, mint az alma és eleven, mint az élet. A 
szülék semmit sem zúgolódtak sorsuk ellen.

Pedig Kurucz Istvánnak most ötször több 
gonddal kellett küzdenie, mint azelőtt. Mert 
a gyerek lassacskán, de a kiadás hamarább 
nő. Hol uj cipő vagy csizma-fejelés, hol téli 
ruha vagy meleg kendő, hol valami járvány 
vagy iskolamulasztás birsága kisért folytono
san és pénzt követel.

Nehéz ezek után a becsületes, szegény em
ber sora, mert úgyis kevés a földje és igy a 
lisztje is a boltban terem.

Már most hogy megéljen valahogy, a leg
nehezebb időben, télen, elő kell ám venni 
jobbik eszét és kigondolni valami okosat a 
nyomorúság elkergetésére.

A jobbmódu paraszt persze télen is csak 
különben él. Az minden hónapban másik 
disznótorra készül.

A szegényebb sorsú ember pedig még a 
világ legvégire is elszekerezne, csak már va
lami szerencse csöppenne.

Olyan sokáig hajtogatta ezt a szegény Ku-

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

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:

fl „SZÁSZVÁROS és VIDÉKE“
kiadóhivatala. t

— A petrozsényi gimnázium — mint a 
Pátria irja — technikai gimnázium lesz a jövő 
tanévben. Ezenkívül az erdélyi megyék összes 
főhelyein román gimnáziumokat létesítenek, 

rucz István, hogy szinte imádságszámba ment 
mindennapi fohászkodása.

És igy egyszerre csak, mintha az égből 
pottyant volna alá, az a jó üzenet érkezett a 
szomszéd faluból, hogy másnap szénaszálli- 
tás lesz Budapestre. Nehéz, de kiadós, húsz 
koronás kereset.

Az az ötven kilométeres sovány országút 
télen még hosszabb, mint nyáron. Mert a fu
varosok és a lovak jóval többet szenvednek, 
mint nyáron. Drágább, mert kiadósabb az élel
mezés. És tiz kilométerenkint öt állomást is 
kell tartani valamelyik utszéli korcsmában.

Kurucz István a nevezetes napon éjfél után 
két órakor ébredt föl. Az öt gyerek nagy
szerűen aludt és édesdeden mosolygott a me
leg kamrában. Az anyjuk pedig, mint igazi 
hitestárs, az urával kelt egyszerre.

Milyen örvendetes változás. A tegnapi ki
adós sár zengősre fagyott. A világ bőre csont
keménnyé vált.

A lovak prüszkölve és engedelmesen meg
állották a rúd előtt. Jó reggelit kaptak. Jó 
szemmel pillantottak tehát a szekérre.

A kenyérkereső falusi ló, mintha csak tudná, 
hogy miféle szállításról lesz szó. Ha kisebbre 
szabja és fölsaroglyázza a gazda a kocsit, 
akkor követ vagy fát szállít. De ha szélesre 
és hosszúra ereszti, akkor azután csak jófajta 
illatos szénával telik meg. Ennek a szaga a 
rétek szabadságát juttatja a lovak eszébe. Bi-

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.

Kj rendelet az
utazási igazolVányoKrtfl.

A nagyszebeni „Gazeta Oficiale“ uj rende
letet közöl az utazásokról. A rendelet szerint 
mindazok, akik 1914. augusztusában már Er
dély területén laktak, egyszerű személyazo
nossági igazolvánnyal utazhatnak vármegyé
jük területén belül.

Az idegenek, vagyis az 1914. augusztus 
óta beköltözöttek és az átutazók nem kapnak 
személyazonossági igazolványt, hanem utazási 
engedélyt a prefekturától, azonban ezeket a 
térparancsnokságok láttamozzák az eddigi 
rendszer szerint.

A megszállott területekre, Mármaros, Hajdú, 
Békés és Csanád-megyék keleti határáig, mint 
a kormányzótanács hivatalos exponensei, a 
prefekturák adhatnak utazási igazolványt tér
parancsnoksági láttamozással.

A lejárt utazási igazolványok helyett újabb, 
4 hónapra érvényes utazási igazolványt ad
nak ki a prefekturák. Ezekre számot tarthat
nak : a bejelentett cégek megbízottai és ügy
nökei, ipari, termelési vállalatok, gyárak ve
zetői és mérnökei, ha igazolják, hogy utazá
sukra szükség van.

A meg nem szállott területekre csak a di
víziónál magasabb katonai parancsnokságok 
adhatnak ki utazási igazolványt.

Mindazokat a területeket, amelyekre a ro
mánok igényt tartanak, úgy tekintik, mint már 
okkupáit részeket, igy ezekre is a prefektu- 

zalmasan összedugták tehát a jó pajtások 
okoskodó fejüket és vidáman nyerhettek az 
utközi csemege örömére.

Kurucz István csizmaszárába dugta elama- 
radhatatlan utitársát, a gondüzö makrapipát.

Az asszony pedig engedelmesen mosolyogva 
átnyújtotta a paprikás szalonnával, jó házi
kenyérrel és töpörtyüs pogácsával bőségesen 
megáldott tarisznyát.

Erre az ura illedelmesen és mosolyogva 
átölelte a szüle derekát és hosszú pillantás
sal még hosszabb csókot nyomott beszédes, 
piros ajkára. Majd tempósan megragadta a 
jobbik lova zabláját és a csillagos égre te
kintve ezt mondta:

— Jézus segiccs 1
Nyugodtan megfordul a két hűséges ke

nyérkereső. Nagyot rikkant a szekér a csi
korgó udvaron. A házi kutya a gazdája mel
lére ugrik és olyan fájdalmasan csahol, mintha 
csak a szive fájna.

Az asszony azután csöndesen fohászkodva 
behajtja a kaput. De hosszasan és aggodal
masan utána néz az urának, aki a holdas éj
ben még egyszer visszaint a fordulónál az 
ostorral. Azután lassan-lassan elhal a szekér 
hangja.

Pilismaróiról, a szomszéd rokonos faluból, 
harmadfél óra múlva, mind a négy szénás 
szekér elkészült Budapest felé. A szénatulaj
donos lemázsálta a hatalmasan megrakott, 
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rák adnak ki utazási igazolványt, mintha már 
megszállott vidékek volnának.

A tanulók részére a rendelet némi kedvez
ményeket ad, igy azt, hogy a prefekturák a 
tanulók részére arckép nélküli utazási iga
zolványokat állíthatnak ki, hogy visszatérje
nek a szülői házhoz, bárhol legyen is az. A 
tanulmányok folytatása céljából azonban senki 
sem kaphat igazolványt a meg nem szállott 
területekre.

A személyazonossági igazolványok bélyeg
illetéke 1 lei, az utazási engedélyeké 2 lei.

Ez az uj rendelet junius hó 8-ikán lépett 
életbe.

JlöiktiilíIM zeneestélye.
Schmidt-Orendi Hedvig helybeli zongorata- 

nitó urhölgy e hó 1-én zártkörű zeneestélyt ren
dezett tanítványainak közreműködésével. Méltó 
elismerés illeti Schmidt Hedvig urhölgyet az 
élvezetes estély rendezéséért, amelyen tanítói 
hivatottságáról és nagy zenei képzettségéről 
újabb fényes tanúbizonyságot tett. A növen
dékek összevágó és öntudatos, a zenedara
bok átérzéséről tanúskodó játéka nagy élve
zetet szerzett az érdeklődőnek. Ez estélyen a 
következő növendékek szereztek babérokat: 
Schulleri Irmgard, Zobel Ella, Vas Lili, Zobel 
Elvine, Markovinovich Herta, Weltzer Erna 
k. a., de különösen kivált a Schumacher Herta 
és Seidner Litzi k. a. zongorajátéka.

Dr. L. F.

NAPI HÍREK,
—- Olvasóinkhoz! Julius elsejével 

megindult a pénzeslevelek és posta
utalványok forgalma, kérjük ezúton is 
tisztelt olvasóközönségünket, hogy újít
sák meg lejárt előfizetésüket, nehogy 
lapunk további küldése fennakadást 
szenvedjen.

— Uj román hadtestparancsnok. Nagy- 
szebenből jelenti a „Patria“ : Boeriu tábornok 
a nagyszebeni Vll-ik hadtest parancsnokává 
neveztetett ki. Mint emlékezetes, Boeriu gya- 

óriás dorongfákkal, lánccal és kötéllel erősen 
megfeszített szállítmányokat. És volt olyan 
emberséges lelke, hogy minden szekérről ne
gyedmázsa szénát leírt. így legalább nem 
kényszeredtek a szegény fuvarosok az ördög 
kisértetes útjára tévedni. És igazság szerint 
ilyen módon még hamarosabban és szeren
csésebben is megérkezik a drága szállítmány.

A dömösi szekeresek egykedvűen, gyalog
szerrel bandukoltak lépésben járó lovaik mel
lett, jobbjukban az istránggal, balban az os
torral és agyarukban a pipa.

A Duna partján nem valami széles az or
szágút. Nehéz rajta a kitérés. De a holdvilág, 
a jó emberek éjjeli csősze mindenfelé csak 
azt bizonyította, hogy ilyenkor, hajnal előtt, 
még a varjú sem mutatkozik az országúton.

A fuvaros azonban minden bolondos eshe
tőséget ismer régi tapasztalatból. Késő ősszel 
még több a galiba. Ilyenkor is hősködik az 
eszeveszett kocsihajtó. De a méltóságosan ha
ladó nehéz szekeres kocsik nem térnek ki, 
hanem nyomban megállnak, mig a hóbortos 
garabonciás a hencegésével együtt el nem 
gurul. Mert ha csak az egyik szekér is föl
fordulna, hoppon maradnának akkor mind
nyájan.

Nagyon békés a téli éjszaka vége. Nyu
godtan alszanak Nagy Lajos és Mátyás kirá
lyaink álmos hegyei. Csak a szekerek nyikor
gása visszhangzik a sötét ormokról. 

logsági tábornok a volt osztrák-magyar had
seregben teljesített szolgálatot, ahol a harc
téren szerzett érdemeit a Mária Terézia renddel 
és a bárói méltósággal tüntették ki.

— Kinevezés. Hunyadvármegye prefek
tusa dr. Pöcol .Valér petrozsényi ügyvédet 
Déva város polgármesterévé nevezte ki.

— Mi lesz a fehérhátu pénzekkel ? Az 
izgalom a fehérhátu bankjegyek körül még 
nem ért véget. Minden józan eladó és vevő 
tudja, hogy a monarchia jegybankja szava
tosságot vállal a bankjegy beváltásáért és 
mégis bizonyos stokkolás érezhető a pénz
piacon, melyet már a kereskedelem sok baja 
ugyanis eléggé megrendített. A fehérhátu bank
jegyek krizise ott észlelhető, — amfat tudó
sítanak bennünket — hogy az összes jegy
bank fiókok megszüntették működéseiket. Na
gyon természetes, hogy az nem jelent semmit, 
csak azt, hogy a jegybankok kénytelenek 1—2 
hétig várni, amíg Bécsből a jegybank főigaz
gatóságától meg nem érkezik a rendelet, mely, 
szabályozást von maga után minden vonalon. 
Az egyes bankfiókok még a mult héten kül
döttséget küldtek Bécsbe, sőt a nagyváradi 
bank több millió fehérhátu bankjegyet vitt ma
gával kiváltásra. Valószínű, hogy az Osztrák- 
Magyar Bank succesive minden jó 25 és 200 
koronást kék hátú pénzzel cserél fel. Mind
addig azonban a bankfiókok kénytelenek vára
kozási állásponton megmaradni. Állítólag ha
misított 25 és 200 koronás bankjegyek van
nak forgalomban. A 25 koronás bankjegyek 
hamisítását könnyen eilenőrizhetni. Annál ne
hezebb a 200 koronásokét, melynek szabatos 
előírását most várják a kolozsvári bankfiókok 
Bécsből, hogy majd a pénzpiacot annál ered
ményesebben megtisztithassák.

— A dévai állami főreáliskola értesí
tője a jelen tanévben nem jelent meg; azért 
mégis érdekelni fogja a t. közönséget pár 
adat, az elmúlt 1918. tanévre vontkozólag. A 
tanév szept. 6-án kezdődött minden nehézség 
nélkül, ’ de már október 14-én spanyol jár
vány miatt bezárták. A járvány-szünet azután 
belenyúlt a karácsonyi szünetbe is; igy csak 
jan. 16-án nyilt újra meg. A tanítás azután 
junius 5-ig tartott, a szorgalmi idő nem tel-

Visegrádon túl már a hold is elbúcsúzott 
égi őrségétől. A titokzatos Duna szomorú 
muzsikálása közben friss levegővel fogadta 
embereinket. A lovak is fölfrissülve baktattak 
a jól ismert pesti országút homályában.

Bogdány előtt virradni kezdett. A faluvégi 
korcsma lámpása kialudt. A kakas fölébredt. 
Ezen az első állomáson gondosan istálóba 
kötötték párolgó lovaikat, dúsan megjutal
mazták szénás villásreggelivel, azután egy kis 
papramorgóra befordultak a csárdába.

A korcsmáros, alamuszi szemejárása szerint 
jobban szeretett volna holmi aprópénz helyett 
néhány kiadós batyu szénát.

De a mi embereink nem hederitettek régi 
rossz szokására. Csöndesen elfogyasztották a 
reggelijüket tarisznyáikból. Ittak rá egy kis 
kupica szilvóríumot, azután rágyújtottak és 
szótlanul farkasszemet néztek a sunyi vendég
lőssel. De sváb létére is megérthette, hogy a 
dömösi fuvarosok körülbelül ezt gondolták:

— Ha a szénaszállitó urasan megemberelt 
minket, akkor már csak nem csinál belőlünk 
gazembert egy huncut németi

Kiadós félóra múltán megpihenve megint 
folytatta útját a négy szekér. Utánuk cam
mogtak a jámbor atyafiak. Az egyik halkan 
dúdolt valami nótát, a másik indulót fütyö- 
részett, a harmadik az ébredő vidéket nézte, 
a negyedik pedig a lovát simogatta.

Még négy helyütt tartottak hasonlóképen 

jes 22 hét volt. A tanári kar megfeszitett mun
kájának sikerült mégis eredményesen végezni 
be az évet. Felvétetett 406 rendes, 41 magán, 
összesen 447 tanuló, köztük 3 mohamedán; 
időközben sokan kimaradtak, mert csak 397 
tett vizsgálatot, 22 jeles, 103 jó, 238 elég
séges eredménnyel, csak 34 tanuló bukott 
meg, alig 9°/o, a mi szép siker. Müküdött 13 
rendes, 3 helyettes tanár, 7 hitoktató, 1 egész
ségtan tanár. Iuternátusi növendék volt 72.

— Amerikai lap a kékéről. A „Chikago 
Tribüné“ az európai béke kérdésével foglal
kozva, kijelenti, hogy Wilson elnöknek Ame
rikába való visszajövetele után minden erejé
vel oda kell hatnia, hogy a békeszerződés 
ratifikálása mielőbb megtörténhessék és hogy 
a Népek Ligáját elismertesse az európai nem
zetek mindegyikével. Amerika minden bizony
nyal ratifikálni fogja a békeszerződést.

— Vizsgák a ref. Kún-kollegiumban. 
A szászvárosi ref. főgimnáziumban — értesü
lésünk szerint — most folynak az érettségi 
vizsgálatok dr. Szőllősy János helybeli 
ügyvéd elnöklete alatt. A magánvizsgálatok 
a jövő héten folytatódnak.

— Az excsászár fölött Londonban Ítél
nek. A „Viitorul“ írja: Lloyd Georga — a 
békeszerződésnek a kamara elé terjesztése 
alkalmából bejelentette, hogy a békekongresz- 
szus határozata alapján Vilmos excsászár fö
lött Londonban fog ítélkezni egy nemzetközi 
törvényszék.

— Meg fog szűnni a gyufa- és ujság- 
papir-hiány. Értesülésünk szerint a Reiter- 
féle gyufagyár rövidesen újra felveszi üzemét 
s nemsokára segítve lesz a gyufahiányon. 
Egy-két hónap múlva elegendő újságpapír is 
rendelkezésére fog áilani a nagyszebeni ro
mán kormányzótanácsnak.

— Nancy ujraépül. A „Viitorul“ írja: Egy 
amerikai társaság 250 millió dollárról szóló 
kötelezvényt irt alá Nancy város újjáépítése 
céljaira. Az újjáépítés kiterjed a tervezet sze
rint a középületekre, gyárak, templomok, la
kások, utak és hidakra. A munkálatokat mi
előbb meg akarják kezdetni. Az építkezések 
összes költségei egy milliárd dollárra rúgnának.

pihenőt. Végre jó késő délután már átadhat
ták a remek szénát.

A budapesti szénakereskedő mindegyik fu
varosnak kifizette a húsz korona fuvarkölt
séget és a vámdijakat, azután mindegyiknek 
egy üveg bort és néhány szivart ajándékozott. 
De a szekér fenekén is elég szénát hagyott 
visszatérőre. ,

Kurucz István megkérte a kereskedő egyik 
munkását, hogy ügyeljen néhány percig a lo
vakra, mig valamit a közelben vásárol. Mert 
az igaz magyar ember minden jobb keresete 
után valami kedves holmit visz haza főváro
sunkból. A másik három a legközelebbi ven
déglőbe osont áldomásra.

Nemsokára mind a négy üres szekér vidá
man hazafelé indult. Ha néhány hasonló szőrű 
magyar kerül össze az ivóban, a vásáron vagy 
szekerezés közben, bizonyára azon versenyez, 
hogy ki a különbik köztük. Ez a minden
napos szokás is csak megismétlődött.

Hármuk nekiiramodott az országutnak és 
versenykocsizást rendezett. Pattogott az ostor. 
Irgalmatlanul tántorgott ide-oda a széles szekér.

Kurucz István csak úgy indult, ahogy lovai
nak is jólesett. Ostor és hepciáskodás nélkül.

Puha szénaköteg volt az ülésen. Nyakában 
a hatalmasan meghizott tarisznya. Most fo
gyasztotta el az utolsó háziáldást, a jóízű 
pogácsát és megitta rá lassan áldomásul az 
ajándékbort. Azután rágyújtott pipára és bol-
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— Beiratkozások a ref. Kún-kollegium 
főgimnáziumába. Amint értesülünk, a hely
beli ref. Kún-kollegium főgimnáziumában 
most folynak a jövő tanévre szóló beiratko
zások és előjegyzések. Felhívjuk a szülők 
figyelmét erre azzal, hogy mielőbb jelentkez
zenek előjegyzés végett, nehogy az előrelát
ható túljelentkezés miatt gyermekeik iskoláz
tatása nehézségekbe ütközzék.

— Habsburg Károly nagybeteg. A bu
karesti „Steagul" jelenti, hogy Svájcból ér
kező táviratok szerint Károly exkirály súlyos 
beteg.

— Eljegyzés. B u d a y Miklós helybeli 
iparos f. hó 6 án tartotta eljegyzését Ujváry 
Ilonkával Szászvároson.

—- Jéggyár Déván. A mai viszonyok kö
zött különös jelentőséggel biró vállalkozás jött 
létre Déván. Az Erőtakarmánygyár ugyanis 
egy müjéggyárat rendezett be, melynek ve
zetője Neumann Ferenc, piskii főmérnök. Az 
uj vállalat már megkezdte működését, úgy, 
hogy f. hó 7-étől, hétfőtől kezdve naponta 
mintegy 2500—3000 kg. müjeget hoz forga
lomba, amely mennyiség körülbelül fedezi 
Déva jégszükségletét. Hát nálunk mikor ké
szít a jéggyár jeget?

— Rendkívüli közgyűlést tart a „Hu- 
nyadmegyei Első Takarékpénztár Hátszegen“ 
f. év julius hó 20-án, melyre Mara László 
elnök a részvényeseket meghívja.

— Mangra nevét törölték a püspökök 
sorából. A román egyház történelmében pá
ratlan érdekességü esemény ment végbe a 
napokban. A gör. kel. román egyház püspö
kei és archimandritái püspöki gyűlést tartot
tak. Ez alkalommal kimondták, hogy néhai 
Mangra Vazul nagyszebeni érseknek 1916-ban 
történt érsekké való megválasztását és püs
pökké fölszentelését kánonjogilag semmisnek 
és érvénytelennek jelentik ki. Mangra Vazul 
nevét törlik a püspökök névsorából, az ő 
metropoltaisága alatt hozott intézkedéseket 
megsemmisítik. Törlik Mangra Vazul nevét 
az úgynevezett dipíichonból, érte tehát jövő
ben az elhunyt püspökök lelkiüdvéért való 
imádkozás során imádkozni nem szabad. Azt 
a görög keleti egyházi kongresszust, a mely 

dogan kezdett a tarisznyájával beszélni. Szinte 
érezte benne, hogy az a négy csomó a Pista 
gyerek rég rimánkodott huszárcsákója. Mel
lette szendereg a Berta megálmodott szem- 
behunyós babája. Itt a sarokban büszkélkedik 
a Jóska sárgaréz trombitája. Alatta bujkál a 
Béla tréfás kisördöge. A másik sarokban al
szik a csöpp Bözsike első ajándéka, a csörgő. 
Valamennyi kedvesség pedig az édes szüle 
karácsonyi selyem fejkeszkenőjén pihen.

Kurucz István csakugyan egyenkint végig
simogatta a tarisznya minden örömét. És ritka 
örömében, a mint szokta, még el is nevette 
magát jó hangosan.

— Most már csak kibőjtöljük ezt a hóna
pot, — mondogatta félhangosan. — Máj’ csak 
megsegit a jó Jézus a másik hónapba is.
' A Dunán még nem zajlott a jég. De a szél 

kegyetlen korbácsa óriás hullámokat riasztott 
föl. Sötétkéken festett a felhőtlen égboltozat. 
A szerény kis csillagok is fázhattak, .< mert 
folytonosan remegtek. Csak a furfangos hold 
nem fázott. Inkább hízni kezdtt a metsző hi
degben. És hozzá még olyan tréfásan mosoly
gott a szegény Kurucz István szemébe, mintha 
csufolkodnék elhagyatottságán és zörgő sze
kerén.

Egyszerre csak kialudt a pipája és meg
nehezült a szempillája. Az erős napszám fá
radtsága, az éjszakai zord szél, de elhagyatott- 
sága is annyira elbágyasztotta, hogy csönde
sen elszenderült.

Mangrát metropolitává emelte és amelynek 
tagjait 1916-ban választották meg, nem léte
zőnek tekintik és az uj metropolita megválasz
tására a régi, még 1912-ben választott kon
gresszus tagjait hivják egybe.

— Az erdélyi kereskedelmi és iparka
marák tanácskozása. Nagyszebenből jelen
tik, hogy Bontescu Victor dr. kereskedelmi 
miniszter kijelentése szerint néhány héten be
lül Gyulafehérvárra értekezletre hívja össze 
az aradi, nagyváradi, brassói, kolozsvári, ma
rosvásárhelyi és temesvári kamarák vezetőit 
a területek gazdasági ügyeinek megbeszélése 
és a kamarák működési programmjának meg
állapítása céljából, c Az értekezletre nemcsak 
a kamarákat vezető titkárokat, hanem a ke
reskedelmi és ipari érdekeltség több tagját is 
meghívja a miniszter.

— Mennyi lesz a gabona ára az idén. 
Pár nappal ezelőtt több napilap hirt adott a 
nagyszebeni kormányzótanácsnak az idei ter
més rekvirálását és a búza, árpa, rozs árát 
illetőleg hozott határozatáról. A lapok által 
közölt hírek azonban nem voltak minden 
tekintetben autentikusak. A kormányzótanács 
ugyanis a termények árát jóval alacsonyabb 
árban állapította meg, mint arról akkor hirt 
adtak a lapok. Caciula közélelmezési kormány
biztos információi alapján a búza ára méter
mázsánként nem 220 korona, hanem 120 ko
rona, az árpa és rozs métermázsája nem 150 
korona, hanem 100 korona lesz. A rekvirá- 
lási rendelet oly értelmű, mint ahogy azt a 
lapok közölték. Rekvirálni csak a 200 holdon 
felüli birtokok terményfeleslegét fogják, mig 
a 200 holdon aluli birtokok terménye a sza
badkereskedelem tárgya. A rekvirálási rende
let a napokban fog megjelenni.

— A békeszerződés pecsétjei. A „Prog- 
res“ közli: Dutasta, a békekonferencia főtit
kára figyelmeztette Wilson elnököt, hogy nem 
használhatja a békeszerződés aláirásánál az 
Egyesült Államok emblémáját, a kiterjesztett 
szárnyú sast, mely a következő feliratot viseli: 
„Az Egyesült Államok Köztársaságának el
nöke“. Wilson elnök erre gyűrűjével pecsé
telte le a békeszerződést s igy a pecsét csu
pán Woodrow Wilson nevét viseli gyorsirásu

Talán azt álmodta, hogy a Pista fia daliás 
huszár lesz. Vagy hogy a Berta a legjobb 
és a legszebb kis lány a faluban. Vagy hogy 
hát melyiket szereti jobban az öt közül. Vagy 
mit csinálhat most az ő derék felesége. És 
elaludt.

Csak akkor ébredt föl, a szekeres ember 
sajátságos ösztönéből, mikor a lovai meg
állották.

Első pillanatban kábultan ostora után kap. 
De az már nem feszitett a csizmaszárában. 
Megdörgöli mind a két szemét. Erősen meg- 
pödri a bajuszát. Csakugyan érzi, hogy ébren 
van. De hol?

Alatta a sötétkék Duna hullámzó medrében 
tömérdek csillag táncol. A tovasikló viz való
ságos eleven ezüst. Föltekint az égre. Ott 
biztatóan tekintenek reá a ragyogó csillagok.

Most veszi csak észre igazában, hogy a 
lovak, lehajtott fejjel, mozdulatlanul, mintha 
aludnának.

Kurucz István azonban nem vesztette el a 
fejét. Semmiféle indulat sem háborgott benne. 
Mert rögtön megértette, miért került most 
véletlenül a halál torkába.

Az ő lovai a szentendrei szigetről származ
tak. Ezt a vidéket szeretik most is legjobban. 
Talán megérezték, hogy elaludt a gazdájuk és 
saját ösztönük utján odaérkeztek a tahitót
falusi kompkikötőre, szülőhelyük küszöbére.

A gazda most nem gondolkodott tovább, 
hanem erős két kézzel megragadta a gyeplőt 

stenogrammban. Ezt a pecsétgyűrűt Wilson 
elnök házassága alkalmából kapta feleségétől. 
A többi pecsétek a következő emblémákat 
viselik: Clemenceau-é bagoly, Cambon-é si
sak, Tardieu-é a francia forradalom idejéből 
származó Justicia, az igazság istennője.

— A német trónörökös gazdálkodni 
fog. Az angol „Daiiy Express“-ből a „Stea
gul“ a következő interjút veszi át: Az angol 
lap tudósítója beszélt Amersfortban a német 
trónörökössel, ki anyja látogatására utazott 
oda. A trónörökös kijelentette, hogy édesaty
jának nem áll szándékában Németországba 
visszatérni, ő ellenben nem szívleli el a ki
űzetését Németországból, mert epedve vágyik 
vissza hazájába. A trónörökös rendületlenül 
bizik hazájában és változatlan hűséggel vi
seltetik mindvégig irányában. A hercegnek 
nyilván az a felfogása, hogy a Népek Ligája 
nehéz feladat megoldása előtt áll. A trónörö
kös szilárdan el van tökélve arra, hogy a 
békeszerződés ratifikálása után azonnal visz- 
szatér Németországba, hogy sziléziai birtokán 
gazdálkodhassék.

— Elveszett gyermek. Nuritsán Sanyi, 
Nuritsán Péter dévai fogházőrnek 13 éves fia 
hétfőn, f. hó 1-én eltűnt. Személyleirása a 
következő: termete közepes növésű, haja 
barna, szemei kékek, különös ismertető jele: 
a bal szemén hályog van. A szülők ez utón 
is kérik, hogy feltalálás esetén a gyermeket 
hozzájuk továbbítsák

— Az örmények a békekonferencián. 
Az „Indépendance“-ban olvassuk, hogy az 
amerikai Unió államai közös feliratban kérték 
Wilson elnöktől, hogy vesse latba nagy be
folyását az örmény békedelegáció elismerte
tése érdekében a szövetséges hatalmaknál, 
hogy örményország sorsának tárgyalása al
kalmával az örmény nemzet képviselői is 
résztvehessenek a békekongresszuson.

— Kérelem. Tisztelettel kérjük t. munka
társainkat és tudósitóinkat, hogy kézirataikat, 
közleményeiket úgy adják postára, hogy azok 
legkésőbb péntek délre itt legyenek, mivel 
technikai akadályok miatt a később érkező 
kéziratok ugyanazon héten már le nem kö
zölhetők.

és harsány „vissza“ kiáltással tüstént enge
delmességre serkenti mélázó kenyérkeresőit.

így gurult ki a szekér egészen szabályos vo
nalon, de a hátsó részével a komp keskeny 
deszkahidjáról a Dunapartra. Innen azután 
már nem volt messze az országút.

Amint a megrökönyödött lovak az ország
úton nyeritettek és büszkén magasra emelték 
sörényüket, egyszerre csak teljesen eszébe 
jutott a szekeresnek, hogy hát mi is történt ?

Az, a miből nem lett szerencsétlenség. Mert 
nem egyszer járt már igy néhány részeges 
fuvaros, hogy a tahitótfalusi kompkikötőn 
beleveszett mindenestül a Dunába.

A lovak olyan szorgalmasan ügettek, hogy 
nem is kellett ostor.

— Hála Istennek! — sóhajtotta a szeke
res — csakhogy az ostor kiesett a csizma
száramból. Mer’ ha végigvágok rajtuk, akkor 
ott veszek én is mindenestől.

Megvakargatta a fületövét. így szokott tenni, 
ha valami bajból kikerült. Nevetett is, meg 
csodálkozott is. A katonaviselt ember bátor
sága meg a családapa hivatása birkózott benne.

Egyszerre csak megszűnik a szél. Gyönyörű 
a csöndes, csillagos és holdvilágos éjjel té
len is. És a lovak ügetnek, haitik a kerék
nyikorgás közt patkójuk csattogása ... Oda
haza virrasztva várja az emberét egy jó asz- 
szony és a gyerekek álma az érkező szekér 
körül csavarog ... íme, egy kép a magyar 
szekeres életéből.
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— Szászvároson közlekedő vonatok.
Tövisről érk. a 609. sz. d. u. 1 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 utazhatik. 
A Tövisről érkező 611. sz. vonat egyelőre 
mindennap 3 órával később indittatik.

Különféle bútorok, konyhafelsze
relések, házilag szőtt függönyök és 
szőnyegek eladók Hegy-utca ¿0. 
szám alatt. 2 2-2

Eladó könyvkötészeti gépek:
1 papirvágó, 1 lemezvágó, 1 ara
nyozó, 1 fűző, 1 simító, 1 préselő, 
összesen 6 drb., valamint többféle 
betűk és mintázatok. Cim: 11 i e s, 
könyvkötő Szászváros. 292 3-3

Elsőrangú minőségű vérképző 
gyógyhor, vérszegények, Iábba- 
dozók, sápkáros gyermekek 
részére kiváló erősítő szer, 
ára: kis üveg 10 korona, nagy 
üveg ZZ korona, o-o Kapható: 

DEMETER KORNÉL gyógyszerésznél
Szászvároson. &-12

2

Gauger Frigyes
kovács- és kerékgyártómester

Kovács-utca 3. szám.

Ajben Antal
->-h—w lábbeli-készítő 
Országút, (Simonfi-féle ház)

Kiadó.

Weisz József 
kádár-mester

Ország-ut 27. (Orbonás-féle ház)

Elvállal e szakmába vágó 
mindennemű munkákat 
jutányos árak mellett I

9 szekér jó széna eladó. Meg
tekinthető a perkászi 110. sz. őrház
nál (Sánta Lajosnál.) 4 2-2

Egyesült Mozgók
Szászvároson, a „Transsylvania“ szálló nagytermében

E heti műsor:

ÉJFÉLI ÁRNY
Detektiv-dráma 4 felvonásban.

Prof. Nick Fantom-mai.

Piplli első szerelme.
Vígjáték 3 felvonásban.

Helyárak: Páholy (5 személy részére) 15 K, 
= 1-sö hely 3 K, karzat (álló) 2 K, 

földszint 11-ik hely 1 K.

Előadáson kezdete mindenhor este 8 órakor.
Szives pártfogást kér teljes tisztelettel

A vállalat,.

3 (BT PÁRTOLJUK A HELYI IPART !
Kovács József 

úri és női cipész 
Sörház-utca 4. sz.

Némi iskolaképzettséggel biró ügyes fiú 
lakatos-tanoncnak felvétetik
Rech Károly géplakatosnál. a 1—3

Üzleti berendezés eladó Ro
moszi-ut 23. sz. alatt (Hasatschek- 
féle ház.) 101-3

•t* építőmester *?♦

Szászváros, Romoszi-ut 23.
<<\ZXZ\ZXZ\ZXZXZXZXZXZXZ\ZXZXZX5«|

Elsőminöségü |

| gépkenőolajok |
és hengerolajok |

kaphatók az

< Erdélyi Egyesült Kereskedelmi Rt. | 
DÉVÁN. 1 m
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Cenzurați de Mihail Butea șef eensor.
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Cenzurați de Mihail Bulea șef eensor.


