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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.

Lakáshiány.
A háború alatt, de különösebben a 

háború után mindenütt tűrhetetlen mó
don ütötte fel fejét a lakáshiány. Nagy- 
és kisvárosokban egyaránt általános a 
panasz a lakáshiány miatt. Egyik oka 
ennek az, hogy a városok nagy része 
még a boldog háború előtti időkben 
elmulasztotta a lakásüggyel foglalkozni 
s az akkor — bár kisebb mértékben — 
mutatkozó lakáshiány kérdésének meg
oldásával nem törődött. A háború alatt 
az építkezések teljesen megszűntek s igy 
nem csoda, ha a ma sok megoldatlan 
problémái között az általános lakáshiány 
is ott szerepel. A háborút befejező forra
dalom utáni időkben a városok lakás
ínsége még megnövekedett, mert a fal
vakból elmenekülni, kiköltözködni kény
szerült családok ezrei kerestek mene
déket^ városokban, ahol.életük és va
gyonuk biztonsága jobban meg volt 
védve.

A háború ezernyi sebétől vérző em
beriség sok-sok szenvedését, nélkülö
zését a lakáshiány is megnövelte s ma, 
amikor a végleges békekötés befejezés 
előtt áll, ez a kérdés is azok között 
van, melyeknek megoldásáról első sor
ban kell gondoskodni. Az általános 
lakásínséget, lakáshiányt minden esz
közzel meg kell szüntetni, vagyis az 

építkezéseket sürgősen meg kell kez
deni, mielőtt súlyosabb következmények 
nem kényszerítenek reá. A városok la
kosságának lakásokra van szüksége, 
ezt a szükséget ki kell elégíteni, ha 
nem akarjuk, hogy a közegészségügy 
súlyos válságba jusson.

A zsúfolt lakások semmikép sem 
szolgálják a közegészség ügyét, s a 
lakáshiány miatt állandó lakásul fel
használt, de arra nem alkalmas, egész
ségtelen, nedves, alá nem pincézett he
lyiségek az amúgy is veszedelmesen 
pusztító tuberkulózis terjedését nagy
mértékben fokozzák. A tüdővész ellen 
első sorban nem szanatóriumok s más 
gyógyhelyek létesítésével, hanem egész
séges lakások építésével kell küzdeni. 
Meg kell szüntetni az okokat, melyek 
a tüdővészt s más betegségeket elő
idézik s akkor nem lesz szükség sza
natóriumokra:

A városok fejlődni akarásának prog
ramújában a lakások építése — külö
nösen a fizikai és szellemi mnnkások 
számára — benne kell lennie. Az erre 
szükséges tőkévei nem bírók részére 
kell első sorban egészséges bérházakat 
építeni. Az építéshez szükséges tőkék 
ma megvannak. A bankok, takarék
pénztárak s más pénzintézetek nagy 
része óriási kihelyezetten tőkék felett 

rendelkeznek s igy kapva-kapnának az 
alkalmon, hogy a városok ebbeli hitel
szükségletét kielégítsék.

De nemcsak a városok, hanem a 
nagytőkék is kezdeményező szerepet 
kell vigyenek az építkezésekben. A köz
gazdasági étet különböző megnyilatko
zásai ezernyi szállal vannak egybefüzve 
s igy az általános építkezések megkez
désével nemcsak a polgárság tűrhetet
len, helyzetén, a közegészségügy Jalá- 
hanyatlásán segítenek, hanem az öt 
éven át szünetelő, pangó építőiparnak 
is lendületet tehet adni, miáltal számos 
szociális kérdés önmagától megoldódik 
s az általános gazdasági étet vérkerin
gése felfrissül. Az építőipar sok ezernyi 
munkása fog ezáltal munkához jutni, 
s az épitőiparral kapcsolatos más ipar
ágak is fellendülnek.

A lakáshiány megszüntetésére irá
nyuló tevékenység éppen olyan nagy 
fontossággal bír, mint a közélelmezés 
kérdése. Amilyen törhetetlen fáradtság
gal igyekeztek s igyekeznek a városok 
a közellátás ügyét rendben tartani, ép
pen olyan igyekezettel és akadályokat 
nem ismerő vasakarattal kell a beállott 
s immár tűrhetetlen lakáshiány kérdé
sét megoldaniok. Az illetékes fórumok 
figyelmébe ajánljuk e pár sort.

Ifj. Szántó Károly.

a SZÍ5ZUÉHO5 ÉS VIDÉKE TÍHEÍJD.
Naperő.

Cäsar Flaischlen.
S örökkön újra elhal a tél 
s örökkön újra uj tavasz lesz 
s örökkön újra, mindig újra 
örülsz a zöldnek s a színeknek, 
kis ibolyáknak, ha kiszöknek, 
s örökkön újra szép világ van, 
s ifjúvá és viggá varázsol 
s hogyha ezerszer láttad éppen, 
és fönt a langy levegőégben 
vigan csicsereg az első fecske 
örökkön újra . .. minden évbe’, 
mondd, mondd, hát ez nem nagyszerű e?

Varázsereje a léleknek: 
örökkön újra megújulni, 
gyászos átkából jeges télnek, 
árnyöléből a szürke éjnek, 
mélységből föl a magas űrbe, 
mondd, mondd, hát ez nem nagyszerü-e ? 
varázsereje a léleknek 
örökkön újra 
a Nap felé kiszabadulni, 
örökkön újra kifeszülni, 
örökkön újra felderülni.

Krausz ur és a nők.
Irta: Benda Jenő.

Ebben az üzletben csupa nagyon finom és 
nagyon szép asszonyi holmit árultak. Zizegő 
selymeket, suhogó zsuponokat, csipkéket, sza
lagokat. A pultokon összehajtogatva lágyan 
simuló, ragyogó szinü, puha és illatos kel
mék várakoztak, hogy eleven csodákká éled
jenek egy-egy szép asszony termetén. Halk, 
előkelő tónus uralkodott bent; a ragyogó 
kirakat-táblák előtt egész nap korzózó asszo
nyok hullámoztak. Az asszonyok meg-meg- 
álltak az üvegablakok előtt, azután belibben
tek az ajtón. Diszkrét az ember szivét csik
landozó parfum-illatok keveredtek a levegő
ben ; a gazda fekete zsakettben hajlongott 
vendégei előtt, a segédek komolyan és cere- 
móniásan emelték le az álványokról a pom
pás szöveteket, mintha ünnepélyes szertar
tással hódolnának egy ismeretlen istenség 
előtt.

Odakinn opál szinekkel ömlött el a kora 
téli este, idebenn már meggyujtogatták a lám
pákat, amikor egy előkelő urihölgy lépett be 
az ajtón. Fülében vakitóan szórták a fényt a 
brilliánsok, finom metszésű arcát rózsaszinre 
csipte a hideg kezét fázósan mélyesztette drága 

Gömöri Jenő.! szőrmemuffjába, kucsmáján drága kócsagtol

lak egész vastag kötege pompázott. Két se
géd egyszerre sietett eléje:

— Parancsol kéremalásan 1
A hölgy mosolyogva bólintott a fejével:
— Köszönöm 1 Krausz úrhoz jövök I En

gem Krausz ur szokott kiszolgálni!
A főnök, aki sudár magas alakjával és bo

rotvált arcával inkább egy angol diplomatá
hoz hasonlított, mint egy váci-utcai kereske
dőhöz, erre a szóra figyelőén fölkapta a fejét. 
Krausz ur ebben a pillanatban azzal foglala
toskodott, hogy a túlsó sarokban egy másik 
hölgy részére a bevásárolt holmikról össze
állította a számlát. Amikor a nevét hallotta 
és a hölgyet meglátta, messziről kiáltotta:

— igenis kérem alásan, azonnal jövök I
A főnök a kassza mellett megvárta, amig 

az a másik hölgy odahozza a Krausz ur szám
láját és kifizeti. A hölgyet mély hajlongással 
kisérte ki, maga nyitotta ki előtte az üzlet 
ajtaját; azután hirtelen visszatért a kasszához 
és fojtott, snttogó hangon ezt mondta a pénz
táros kisasszonynak:

— Kisasszony, kérem csak a Krausz ur 
számláját!

Átvette a számlát, kétszer egymásután fi
gyelmesen átnézte, azután szépen észrevétle
nül zsebébe csúsztatta. Megállt a bolt egyik
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Mennyivel szabad emelni 
a laHásbíreHet?

A karmányzütanács rendEletE.
A nagyszebeni kormányzó-tanács uj rende

letet adott ki a lakbérletre vonatkozólag, a 
mely a következőképp módositja az eddig 
fennálló lakásrendeleteket:

2. §. Az 1917.—4180. sz. rendeletben meg
határozott lakbért föl lehel emelni és pedig:

1. Kis lakásoknál 15 százalék.
2. Közép lakásoknál 25 százalék.
3. Nagy lakásoknál és üzleteknél, irodák

nál, raktároknál 40 százalék.
3. §. Ha a lakbér 1917. nov. 1. óta már 

emelve lett, a többletet be kell számítani.
Bútorozott szobák kis, közép vagy nagy 

lakások gyanánt jönnek elbirálás alá, a lak
bér felét butorhasználat cimen nem kell a 
bérhez számitani.

A szerződést rendes fölmondással föl lehet 
bontani az eddigi címeken kivül még a kö
vetkező esetekben is:

1. Uj építkezés.
2. Ha a lakó nem fizet a lejárattól számi- 

tott 10 napon belül.
3. Ha a gyermekek családalapítása folytán 

az uj család részére a lakás szükségessé vált.
Mindazon bérlők, akik a maximális bérösz- 

szegtől eltérő rájuk nézve hátrányos egyez
séget kötöttek, a rendelet 1. cikke értelmé
ben jogosítva vannak a megfelelő engedményt 
követelni.

A rendelet a legközelebbi első bérfizetési 
naptól kezdve lép életbe.

lízsef főherceg lemondott.
Nagyszebeni jelentések szerint József fő

herceg az antant legfőbb haditanácsának uta
sítására lemondott. Clemenceau, a békekon
ferencia elnöke táviratot intézett a Budapes
ten székelő szövetségközi katonai bizottság
nak, mely szerint az antant József főherceg 
személyében nem látja azt az embert, kiben 
úgy a magyar nemzetnek, mint az antantnak 
bizalma összpontosulna, mert ő a Habsburg- 
ház tagja, azé a Habsburg-házé, amely poli
tikája és becsvágya következtében nagy mér
tékben felelős azért a szerencsétlenségért, a 

szögletében és onnan figyelte, hogy Krausz 
ur mit csinál ?

Krausz ur nagy buzgalommal dobálta le a 
legdrágább selymeket a polcról. A hölgy egyik 
keskeny kis kezéről lehúzta a keztyüjét és a 
selymeket úgy vizsgálta. Haragos zöld kel
mék feküdtek halvány lila szöveteken, cseres- 
nyepiros, csillogó sárga, égszinü kék selymek 
simogatták egymást. Pompás és merész át
menetű szinek, a hölgy kis keze tanácstala
nul járt közöttük, látszott rajta, hogy nem tud 
dönteni, nem tud választani. A legszebb, a 
leggyönyörűbb volna mindegyikből egy, min
den napra más és más ruha, mindegyik ruha 
olyan könnyű, olyan gyönyörű, mint egy szí
nes felhő, tavaszi égbolton este, amikor a 
nap már lebukott a láthatár mögé.

Krausz ur arca egyetlen egy nagy széles 
mosoly volt, ahogy itt forgalódott. Krausz ur 
kis köpcös emberke volt, már közel negyvenes 
évekhez. Szerette a túlságosan színes és fel
tűnő formájú nyakkendőket, de egyébként 
rendes és nagyon tiszta öltözékü volt. A fe
jét egészen rövidre nyiratta, kerek koponyája 
olyan volt, mintha leborotválták volna és ra
gyogott a villanylámpák erős fényében. Ami
kor a selymeket mutogatta és a vevő szeme 
előtt festői ráncokba ejtegette, könyökét ma

Szászváros és Vidéke ____

mely alatt ma az egész világ szenved és még 
soká szenvedni fog.

j(ir az uj magyar Kormányról.
Bécs, aug. 27.

A „Keleti Újság“ írja: Budapesti hírek sze
rint koncentrációs kabinet alakul Lovászy— 
Vázsonyi—Peidl vezetésével. Az uj kormány 
névsora lenne:

Miniszterelnök és külügyminiszter: Lovászy 
Márton (polg. demokrata).

Kereskedelmi miniszter: Garami Ernő (szo
ciáldemokrata).

Pénzügy: Hegedés Lóránt (a Pesti Magyar 
Bank direktora).

Igazságügy: Vázsonyi Vilmos (polg. de
mokrata).

Földmivelésügy: Rubinek Gyula (a föld- 
mivesszövetség elnöke).

Népjóléti: Payer (szoc. demokrata).
Közélelmezési: Peidl Gyula (szoc. demok

rata).
Külügyi államtitkár Buchinger Manó, köz

élelmezési Kondor Bernát. A belügyi és kul
tusztárca betöltéséről még folynak a tárgya
lások.

Pogrom mozgalmak 
Budapesten.

Magyarország népe lassanként kezd a leg
közelebbi múlt eseményeinek hatása alatt ma
gához térni. Mindennek meg van a reakciója. 
A volt vörös-kormány 95%-ban zsidóból volt 
összeállítva s Budapest megsanyargatott népe 
most a zsidóság ellen fordul.

A „Keleti Újság“ érdekes, a mai helyzetet 
jellemző cikksorozatban számol be az anti
szemitizmus felébredéséről. Budapesten ezrek 
keresztelkednek ki, de a keresztény egyesü
letek tömörüléseikbe elővigyázatból nem ve
szik őket fel. Budapest utcáin egymást érik 
az elkeseredett néptömegeknek a zsidóság el
len elkövetett inzultusai.

A párisi ötös tanács is foglalkozott a bu
dapesti pogrommal. Tulnagy rokonszenv nem 
volt észlelhető, sőt a zsidó liga tiltakozását 
azzal utasitották vissza, hogy ezt maguk sze
rezték, miért támogatták szellemileg és anya
gilag a bolsevizmust úgy Orosz-, mint Ma
gyarországon.

gasra emelte és folytonosan beszélt és folyto
nosan a válogató hölgy szemébe nézett. Apró, 
fekete, erősen csillogó szemei voltak Krausz 
urnák, hamiskásan pislogott velük és egész 
lényében volt valami bizalmaskodó, anélkül, 
hogy tolakodó lett volna. Ez a bizalmasko
dás illett egy olyan emberhez, akinek taná
csát a hölgyek a legbizalmasabb toalett-dol
gokhoz is ki szokták kérni és Krausz ur meg
érdemelte a bizalmat, mert nagyon értett a 
szakmájához. Hangja olvadó és lágy mellék- 
zöngékkel csengő volt, amikor egy-egy szebb 
hölggyel állott szemben. Krausz ur első segéd 
volt a boltban és ha tehette, csakis a leg
szebb hölgyeket szolgálta ki, viszont a leg
szebb hölgyek különös előszeretettel ragasz
kodtak a Krausz ur személyéhez.

Krausz egy csodaszép sáfránysárga selymet 
halászott ki a többi közül, ráncolta, gyűrte, 
ejtegette, hogy bemutassa a szövet minden 
szépségét, minden rugékonyságát.

Nagyságos asszony, erre a célra ezt 
melegen ajánlom. Tizenöt korona egy méter I 

A hölgy ujjai között megtapogatta a sely
met és azt mondta:

— Nagyon szép, Krausz ur! Igazán na
gyon szép.

És sóhajtva tette utána: — De nagyon
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Hangverseny.
Folyó év szeptember hó 7-én (vasárnap) 

este ritka műélvezetben lesz része városunk 
zenekedvelő közönségének. Ugyanis ez estén 
a „Central“ dísztermében hangversenyezni fog 
Ciurcu Florika énekmüvésznő, aki Temes
váron, Brassóban, Déván s Erdély más vá
rosaiban is nagy sikereket aratott. Az erdélyi 
származású művésznő a bécsi ének-észene- 
conservatoriumot végezte s eddigi sikerei, me
lyekről a lapok is elismerően nyilatkoztak, 
városunk zenekedvelő közönségét sem fogják 
hidegen hagyni.

A műsor, melyet részletesen jövő számunk
ban fogunk leközölni, igazolja, hogy az ének
müvésznő a zeneirodalom legnehezebb ter
mékeivel fogja gyönyörködtetni hallgatóságát. 
A programm egyes számai között ott szere
pel Wagner „Walküre“-jéből Brunhilde be
lépője, Brahms müveiből „Meine Liebe is 
Grün“, Webernek Rezia nagy áriája az „Obe- 
ron“-ból stb.

A művészi estélyre ezúton is felhivjuk vá
rosunk és a környék zenekedvelő közönsé
gének figyelmét

NAPI HÍREK.
— Ferdinánd román király születés

napján folyó hó 24-én a román templomban 
ünnepi istentisztelet voll, amelyen a helybeli 
katonaság is részt vett. A templomba vonu
lás katona-zenekarral történi.

— Halálozás. Székely János helybeli 
polgártársunkat súlyos csapás érte, Károly 
nevű fia folyó hó 27-én skárlátban pár napi 
szenvedés után meghalt. Az elhunyt ifjú az 
idén tett érettségit a helybeli ref. Kún-kolle- 
giumban. Temetése f. hó 29-én ment végbe 
óriási részvét mellett.

— Uj város Palasztinában. A „Mântui
rea n“ bukaresti zsidó lap szerint Szokolov és 
Weizman zionista vezérek kezdeményezésére 
Palesztinában uj várost alapítanak, amelynek 
neve lesz: Max-Nordau. A költséget a nem
zeti zsidó-alap igazgatósága fogja fedezni. A 
terület megváltása 10 millióba fog kerülni, 
melyet jegyzések utján akarnak összehozni. 
Nordau városában népházakat is fognak épí
teni a tömegek részére.

drága Krausz ur! Nagyon drága! Nem ve
hetem meg!

Krausz ur félkönyökékre dőlve előrehajolt 
a pult fölött, belenézett a hölgy szemébe és 
azt mondotta:

— Hát mennyit szánt méterére, nagysá
gos asszony?

— Hét, legfeljebb nyolc koronát I
Krausz ur tovább is mosolygott és apró 

szemeivel sűrűn pislogott:
— Hát megszámitom, nagyságos asszony I 

Önnek, csakis önnek nyolc koronába számí
tom I Hány méter tetszik ?

Nyolc méter, Krausz url De jól mérje 
meg I

— Oh, hiszen az természetes — felelte 
Krausz ur, aki eközben már villámgyorsan 
mérte a méterrudhoz a lenge kelmét. Fogta 
kis ollóját és egy jó félméterrel távolabb ha
sította le a selymet, mint ahol azt igazság 
szerint kellett volna.

Az elegáns szép asszony meleg tekintettel 
és nyájas mosollyal köszönte meg ezt a szí
vességet.

— Kisasszony I kérem csak a Krausz ur 
számláját! — mondta újra a főnök amikor 
ez a hölgy is fizetett és könnyű kis csomag
ban összepakolva vitte magával a sáfrány-
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A ref. Kún-kollegium évmegnyitása. 
Amint értesülünk, a ref. Kún-kollegium fő
gimnáziumában a javító vizsgák augusztus 
hó 31-én, vasárnap reggel 8 órakor kezdőd
nek a gimn. épület tanácstermében. A beira
tások szeptember hó 3—6-ig tartanak, az év 
ünnepélyes megnyitása pedig szeptember 7-én 
d. e. 11 órakor lesz a ref. templomban. A 
tanítás a gimn. osztályokban szeptember 8 án, 
hétfőn reggel 8 órakor kezdődik meg.

— Halálozás. Néhai Izrael Lipót szász
városi kereskedő özvegye sz. Weisz Háni 
f. hó 27-én 71 évjss korában meghalt. Teme
tése f. hó 29-én ment végbe az izr. egyház 
szertartása szerint nagy részvét mellett. Az 
elhunytban .Izrael Heiman helybeli termény
kereskedő az édes anyját gyászolja.

—- Dr. Kovács Gábor antantszakértő. 
Dr. Kovács Gábort, a kolozsvári ismert nevű 
tudóst, nagyjelentőségű megtiszteltetés érte. 
Az antant kiküldött tábornokok közölték a 
miniszterelnökkel, hogy a békekonferencia 
megbizásából közgazdasági szakértőül dr. Ko
vács Gábor egyetemi tanárt kérik maguk mellé. 
Dr. Kovács Gábort tudományos, különösen 
népesedésre vonatkozó munkássága révén kül
földön is jól ismerik, az angol tudós világ
ban is jó neve lehet, mert az angol misszió 
részéről jött a rendkívül fontos megbízatás. 
Dr. Kovács Gábor ez év áprilisában került 
fel a pesti egyetem közgazdasági tanszékére.

— Beiratások a ref. Kún-kollegium ele
mi iskolájába. A ref. Kún-kollegium elemi 
iskolájába szeptember hó 1—4. napjain d. e. 
8—12-ig lesznek a beiratások a kis kollégi
umban. Iskolai dijak, a rendkivüli viszonyokra 
való tekintettel a következők: Beirási-dij 5 
K, könyvtárdij 2 K, iskolafenntartási-dij a ref. 
tanulók részéről 100 K, a nem ref. vallásuak 
részéről 150 K. Szegény tanulók ez utóbbi 
díjnak egészben vagy részben való elenge
dését kérhetik. Évmegnyitó a főgimnáziumé
val kapcsolatban szeptember hó 7-én d. e. 11 
órakor lesz a ref. templomban, tanítás kez
dete szeptember 8-án.

— Nyilvános köszönet. B e n k ő József 
ur a ref. Kún-kolíegium szegény tanulói alap
jának 50 K-át adományozott, mely nemes 
cselekedetéért ez utón is hálás köszönetét fe
jezi ki a ref. Kún-kollegium igazgatósága.

szinü selymet. Újra a fejét csóválta, amikor 
ezt a számlát is átnézte, haragos pirosra gyűlt 
ki az arca és sietve lépett az üzletből a belső 
irodába. Egy perc múlva az egyik szolga jött 
ki az üzletbe:

— A főnök ur kéreti Krausz urat az iro
dába I

Krausz ur gyanútlanul, jókedvvel követte 
a szolgát és azután nem jött többé vissza. 
Hátul a raktárajtón távozott, az arca vérvörös 
volt, mint a pipacs. A korzón akkor volt leg
nagyobb a sürgés-forgás; elegáns urak és 
elegáns asszonyok tarka csoportokban jártak, 
mentek, csoportokba verődtek. Krausz ur szép 
asszonyokat látott. Jól ismerte őket az üzlet
ből, ahol „kedves Krausz ur igyl kedves 
Krausz ur úgy!“ most azonban egyik sem 
ismerte, egyik sem látta meg, amikor elment 
közöttük. „Ostoba szamár ember maga Kra
usz!“ — mondta a főnök, — „a gazdáját 
meglopja, azután miért? Azt hiszi, hogy ezek 
az úri dámák azután törődnek magával ?!“ 
Ostoba szamár emberi — ismerte be most 
már maga Krausz is és befordult egy sötét 
mellékutcába, hogy ne is lássa őket, hogy a 
homályban megbújjon a maga szégyenével, a 
maga szomorúságával. Két év alatt harmad
szor jár igy, az asszonyok, mindig azasszo-

— Az angol herceg. A „Daily Mirror“ 
jelenti: Azon hírekkel szemben, hogy az an
gol király öccse, Marquis of Cambridge szán
dékoznék elfoglalni Magyarország trónját, a 
hivatalos körök cáfolatot bocsátottak ki. A 
királyi herceg és neje nyugodtan élnek Lon
don frogmorei palotájukban. Ezidőszerint nem 
gondolnak trónrajutásra. A bécsi „National
zeitung“ jelentette, hogy a magyarországi mo- 
narchista-párt a magyar trónt felajánlotta a 
volt Cambridge lordjának, a hajdani Teck 
hercegnek.

— Lesz — dohány. A helybeli pénzügy
őrség agilis vezetőjétől, Eisler Albert szem- 
lésztöl nyert információk alapján közöljük, 
hogy a napokban a nagytőzsde nagyobb szál
lítmány dohány-féléket fog kapni. A nikotint 
élvezők jól teszik, ha erre való tekintettel az 
uton-utfélen „jó olcsón“ kínált csempész-do
hány vásárlásától tartózkodnak.

— Állami polgári iskolák. A Pátria Írja: 
A nagyszebeni Kormányzótanács nagy súlyt 
helyez a polgári iskolák működésére és ezért 
úgy intézkedett, hogy szeptember elején a 
következő helyeken nyíljanak meg az állami 
polgári iskolák: fiúiskolák lesznek Abrudbá- 
nyán, Besztercén, Nagykárolyban, Szilágy- 
csehen, Kolozsváron, Dettán, Dicsőszentmár- 
tonban, Bánffyhunyadon, Lippán, Orsován, 
Satulungon, Szentannán, Szentgyörgyön, Nagy
szebenben és Felső-Visón, leányiskolák pedig 
Nagyenyeden, Nagybányán, Besztercén, Brá- 
don, Karánsebesen, Nagykárolyban, Kolozs
váron, Déván, Dicsőszentmártonban, Fogara- 
son, Szamosujváron, Szászvároson, Udvar
helyen, Szászrégenben, Segesvárott, Szilágy- 
somlyón, Tordán és Zalatnán.

— Iskolai hir. Az Aradvárosi Női Felső 
Kereskedelmi Iskolában a tanitás nyelve ma
gyar. Beiratkozni augusztus 25-étől szetember 
4-éig lehet mindennap 10—12-ig. A pótvizs
gálatokra szeptember 1-én délelőtt kell jelent
kezni. Az igazgatóság.

— Uj bélyeg-rendelet. A felül nem bé
lyegzett magyar postabélyegek (frankó ésportó) 
Erdély egész területén f. évi aug. 31-ével a 
forgalomból kivonatnak. Ezen időn túl a felül 
nem bélyegzett magyar bélyegek sem a kö
zönségnek, sem az árusitóknak ki nem adat
nak aug. 31-ig. A közönség és az értékcikk 
árusítók birtokában levő készlet román, eset- 

nyok miatt. De miért? Miért? Csak azért, 
mert az asszonyok finom parfümje az agyára 
száll, mert megbódul a hangjuk csengésétől, 
mosolyuktól, attól a kedves és jelentősen 
hangsúlyozott néhány szótól: — „Köszönöm, 
Krausz ur!“

Krausz ur a Nefelejts-utcában lakott. A Bel
várostól messzi ut idáig. Mint az automata 
ment a szokott utón hazafelé, föl a harmadik 
emeletre, a nyitott folyosókon. Gépiesen be
nyitott egy udvari lakás ajtaján. Krauszné, a 
sok munkában korán elnyűtt, korán megvé
nült, sápadt és beteges asszony, az ebédlő
asztal mellett ült és egy petróleumlámpa fénye 
mellett kis fia nadrágját toldozta. Amikor az 
urát ebben a szokatlan, korai órában meg
látta, ijedten ejtette ölébe a kezét. Krausz 
szinte visszahőkölt az asszony arcától, csak 
most jutott eszébe, hogy ennek mit mondjon ?

— Történt valami? Miért jöttél haza? — 
kérdezte az asszony.

Krausz ur csak bólintott a fejével, kitette 
az asztalra azt a néhány forintot, amit két
heti fölmondásra, végkielégitésül kapott és 
szomorúan, megtörve ejtette magát egy székre 
a divatjukból kiment barkettekbe öltözött, la
pos mellű, sápadt asszony mellé. 

leg felülbélyegzett magyar bélyegekkel kicse
réltetnek. A szept. 1 után feladott felül nem 
bélyegzett magyar bélyeggel díjazott postai 
küldemények bérmentetlen küldemények mód
jára kezeltetnek.

— Palesztina zsidó kormányzója. Ame
rikai zsidó újságok jelentik, hogy az angol 
hadvezetőség a különféle stratégiai pontokon 
elhelyezett csapataiból mintegy 50—60 ezer 
zsidó katonát vont ki és lassankint szétosz
totta őket — a nem zsidó csapatok pótlása
ként— egész Palesztinában. Az a körülmény, 
hogy a keleti fronton nagy zsidó hadsereg 
van, nagyban előmozditotta a zsidó állam 
megvalósulását. Ennek a zsidó hadseregnek 
magva a zsidó légió volt. A Manchester Gvar- 
dian szerint Palesztina és Mezopotámia közös 
angol kormányzót kap. A kormányzó minden 
valószínűség szerint Samuel Herbert, a zsidó 
nemzetiségű volt angol poslaügyi minister lesz.

— Elgázolt csikó. A napokban Eisler 
Albert pénzügyi szemlész kocsijával a Paad 
felé vezető országúton haladt, amidőn hátul
ról egy hatalmas autó bukkant fel, amely 
száguldva közeledett feléje. Az autó — úgy 
látszik a nagy iramtól — nem tudta jól el
kerülni a kocsit, mert annak dacára, hogy a 
kocsis félre rántotta a lovakat, majdnem sú
rolta azt. Baleset nem történt, a lovak mel
lett ügető kis csikót azonban elütötte az autó. 
A csikó teljesen nyomorékká lett.

— A „Tavasz“ most megjelent számával 
újabb igazolást ad arról, hogy a vidéki irók 
képessége felér az irodalmi centrumokban 
dolgozó Írókéval. A most megjelent számnak 
különösen nagy értéket ad Zsolt Bélának tar
talomban és méretében hatalmas verse, ame
lyet Franciscó Goya Tauromacohia című ké
peihez irt Régi Spanyol históriás ének cím
mel. Az a vers nemcsak Zsolt Bélának, ha
nem az utolsó évekbeli magyar irodalomnak 
legragyogóbb produktuma. Dr. Fried János 
az asszonyi psychének irodalom-aesztétikai 
kialakulásáról irt érdekfeszitő cikket. Bíró 
László nagyszerű novellájával befejezi a ko
rábbi számokban megkezdett és folytatott 
Spann ciklust, amelyben igazi meghatással 
és nagyszerű írói készséggel egész regény
anyagot adott. Jávor József lirai novellájával 
eredetien uj utakat nyit meg. Ez a munkája 
a többi kiváló alkotásokkal együtt igazolja, 
hogy Jávor elsőrangú tagja a Tavasz írói gár
dájának. Diamandi Anna, Haubert Kamilló és 
Bárdos László versei igazi költészetükkel dí
szítik a „Tavasz“ most megjelent számát, a 
melynek a szokásos rovatokon kívül különös 
érdekessége a „Várad és a muzsika“ című 
bátorhangu zenekultúrái kritika és Dr. Silber
mann Jenő most megkezdett tanulmánya. Az 
aestétika eognoscologiái jelentőségéről. A kül
földi irodalmi termékek közül a „Tavasz“ most 
I. Constant humoros novelláját mulatja be 
Dr. Földi Jenő fordításában.

-- Vonatok érkezése Szászvárosra. Leg
újabban a vonatok közlekedése a következő: 
Tövis felől érkezik: 611. sz. személy vonat este

11 óra 56 pkor.
„ „ „ 605. sz. (bukaresti express)

este 7 óra 53 pkor.
Arad felől érkezik : 608. sz. személyvonat éjjel

12 óra 01 pkor.
„ „ „ 606, sz. (párisi express)

reggel 5 óra 30 pkor.
Kérelem. Tisztelettel kérjük t. munka

társainkat és tudósitóinkat, hogy kézirataikat, 
közleményeiket úgy adják postára, hogy azok 
legkésőbb péntek reggelre itt legyenek, mivel 
technikai akadályok miatt a később érkező 
kéziratok ugyanazon héten már le nem kö
zölhetők.
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— Német katonák hazaszállítása Ma
gyarországból. Bécsből jelentik, hogy az 
ántánt parancsára megkezdték Mackensen 
50.000 katonájának hazaszállítását Magyaror
szágból Németországba.

— A tordai kisasszonynapi országos 
vásár az idén szeptember hó 5-én, pénteken 
fog megtartatni. A vásárra mindenféle állat 
szabadon felhajtható. A kisasszonynapi állat
vásár egyike a leglátogatottabb vásároknak. 
A kirakó vásár ugyanazon napon fog meg
tartatni.

Eladó egy alig használt, 5 ni. hosszú
3-80 méter széles vízmentes ponyva 
Ország-ut 25. szám alatt. 31 2-3

Fiatal kereskedő-segéd, vas-, 
fűszer szakmából, azonnali belépésre 
állást keres. Cim a kiadóban. 32 2-

Eladó 3 szoba és konyha-beren
dezés elköltözés miatt Főtér 27. sz. 
alatt (emelet.) 37

pályázati liirnttnhy.
A szászvárosi ref. Kún-kollegium elöl

járósága pályázatot hirdet az 1919—20. 
tanévben a Konviktus részére való hús- 
szállitásra. Tájékozásul szolgáljon, hogy 
az elmúlt tanévben a húsfogyasztás a 
következő volt: 31 kg. bárány, 139 kg. 
birka, 242 kg. borjú, 537 kg. főzni való 
marhahús, 1447 kg. marhapecsenye, 
687 kg. sertéshús.

Ajánlatok zárt borítékban a kollé
gium elöljáróságának címezve, a Kon
viktus helyiségében nyújtandók be leg
később szeptember hó 1-ső napjá
nak déli 12 órájáig. 3»

Hasatscheh Károly
4* építőmester

7 8-25

Szászváros, Roiuoszí ut 23.

Cipők kaphatók!
Értesitem a n. é. közönséget, hogy 

Vásár-utca 4. sz. alatti üzletemben 
férfi egész, 

biői fél, 
női vászon, 

fiú és gyermek
cipők valamint san

dátok kaphatók.
Síréit Henrik Utóda

Fraenk Frigyes. 36 2-2

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 kiadókivatal.

Egyesült Mozgók
Szászvároson, a „Transsylvania" szálló nagytermében
ttA" E héten nagyszabású műsor

IVÁN, a halász.
Olasz-dráma 2 felvonásban.

HL'rFŰLLO.
Nagyszabású artista-dráma 4 felvonásban,

egy erömiivész életéből.

Hz elcserélt szerep.
Vígjáték 1 felvonásban.

Főszereplők: Edith Seidel és Berthold Reissig.

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

földszint 11-ik hely 1 K.

ElQadásoh hEzdEtEjnlndenhor esíe B órakor.
Szives pártfogást kér teljes tisztelettel

A vállalat.
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