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Előfizetési árak:

Egén ívre — — — 20 kor. I Negyed évre — — — 5 kor. 
Fél évre — — — — 10 » | Egyes szám ára — — 40 fill.

Nyilttér soronként 3 kor.

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

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

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

Előfizetési felhtfás.
1920. évi április hó 1-ével uj előfi

zetést nyittunk 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 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 nem lennénk képesek la
punkat megjelentetni.

A vidéki hetilapok s igy a hunyad- 
megyeiek is, az óriási mértékben emel
kedett munkabérek és anyagárakra való 
tekintettel a lapok előfizetési árát 1919. 
január hó 1-ével kezdődőleg felemelték. 
Úgyszintén a hirdetési árak is mérsé
kelten magasabbak lettek.

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 olcsóbbak lesznek, ami 
— sajnos — nem történt meg.

Közönségünknek hálás köszönetét 
mondunk az eddigi szives támogatás
ért s amidőn reméljük, hogy ez a jó
indulatú támogatás a jövőben, az újjá
alakulás nagy és nehéz munkájában 
s.em fog elmaradni, Ígérjük, hogy hiven 
és igazságosan fogjuk a köz s igy kö
zös mindnyájunk érdekeit szolgálni, 
megvédeni.

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

Tisztelettel:

n „SÚSZMROS is aiDÉKE"
kiadóhivatala.

Ki törtfényKezési szünnapok-
A kormányzótanács hivatalos lapjának lég- 

újabb száma rendeletet közöl, amely uj tör
vénykezési szünnapokat állapit meg a bírósá
gok előtti eljárásban. A rendelet szerint 26 
általános törvénykezési szünnap van, amelyek 
megtartása 3 bíróságokra nézve kötelező ezek: 
Karácsony 3 napja (január 7., 8. és 9-én), 
Szt. László (jan. 14.), vizkereszt (jan. 19.), 
Keresztelő János (jan. 20.). a romániai feje
delemségek egyesítésének nemzeti ünnepe 
(febr. 6.), Gyümölcsoltó Boldogasszony (ápr. 
7.), nagypéntek, mely ez évben valamennyi 
vallásfelekezetével együttesen ápr. 2-ra esik, 
husvét 3 napja (ápr. 4., 5., 6.), Szt. György 
napja (május 6.), Ur menybemenetele (május 
13., ugyané napon a katolikusoknak és a re
formátusoknak Áldozó csütörtök), a királyság 
függetlenségének kikiáltása (május 23., nem
zeti ünnep), Szt. Kostantin és Ilona (jun, 3.), 
pünkösd 2 napja (máj. 23., és 24., valameny- 
nyi felekezeté együttesen), Péter és Pál (jul. 
12.), Nagy boldogasszony (aug. 28.), Kisasz- 
szony napja (szept. 21.), Keresztfelmagaszta- 
lás (szept. 27.) Szent Demeter (nov. 21.) 
Erdély egyesülésének nemzeti ünnepe (dec. 
1.) és végül Szent Liklós napja (dec. 19.)

Karácsony, husvét, pünkösd első két ün
nepnapján, valamint vizkereszt, Péter és Pál, 
Nagyboldogasszony és Keresztfelmagasztalás 
ünnepén a bíróságoknál még inspekciós ün
nep sem tartható. Nemzeti ünnepeken — a 
mennyiben hétköznapokra esnek — a hiva
tali munka csak délelőttönkint szünetel.

A bíróságok róm. kath., protestáns (unitá
rius) és izraelita vallásu személyzete ez ün
nepeken kívül a saját felekezeti ünnepeit is 
megtarthatja s e napokon hivatalban megje
lenni nem köteles. A katolikusok: január 1. 
és 6-án, nagypénteken, husvét első és má
sodik napján. Áldozócsütörtökön, pünkösd két 
napján (az utóbbi négy ünnep ezidén törvény
kezési szünnapra esik), zöldcsütörtökön, jú
nius 29-én (Péter és Pál), aug. 15-én (Nagy
boldogasszony), nov. 1-én, (Mindszent), dec. 
8-án (Mária fog.) és karácsony első két napján.

Az evangélikusok: jan. 1. és 6-án, nagy
pénteken, husvét és pünkösd két napján, ál
dozócsütörtökön, jun. 19-én, okt. 31. (refor
máció) és karácsony két napján ünnepelhet
nek.

A reformátusok és unitáriusoknak van leg
kevesebb ünnepjük: újév, nagypéntek, husvét, 
pünkösd és karácsony két napja és áldozó
csütörtök napján mentesek a hivatali elfog
laltságtól.

A zsidó ünnepek száma 8, az ünnepnapok 
száma 12, minthogy az újév, succoth, pessach 
és sacuoth ünnepek kétnaposok. Izraelita val
lásu perfelek szombati napokra lehetőleg nem 
idézendők, a gör. kel. vallásuak pedig a kö
vetkező napokra: febr. 12. és 15., jul. 7. 
(Szt. János), aug. 2. (Szt. Illés), aug. 19. 
(Urszinváltozása), szept. 11. (János fejv.), okt. 
27. és dec. 4. (B. A. felajánl)

A magyar hadifoglyod ügye 
a nemzetgyűlés «lőtt.

Bécs, márc. 23.
A „Keleti Újság“ Írja: A magyar nemzet

gyűlésen Széchenyi Viktor gróf a magyar ha
difoglyok ügyét tette szóvá. Interpellációjára 
Somssich gróf külügyminiszter es Korányi 
Frigyes báró pénzügyminiszter adták meg a 
szükséges felvilágositásokat.

Somssich gróf külügyminiszter kijelentette, 
hogy az osztrák-magyar monarkia hadifog
lyainak száma egymilliókétszáznegyvenötezer 
volt, ebből Magyarországra hétszáznégyezer 
esett. A kormány mindent elkövet a hadifog
lyok nyomorának enyhitésére és azoknak ha
zahozatalára. A román kormány az Erdélyben 
levő magyar hadifoglyokat már elbocsátotta 
és remélhetőleg a román királyságban inter
nált foglyok is nemsokára hazatérhetnek. Leg- 
szomorubb a helyzetük a Szibériában levő 
hadifoglyoknak, akiknek száma száztizennyoc- 
ezer. A magyar békedelegáció három jegyzé
ket intézet ebben az ügyben a békeértekez
lethez, de még eddig nem kapott választ Re
méli, hogy a világ nem fogja tűrni, hogy a 
foglyok továbbra is idegen földön sinylőd- 
jenek.

Korányi pénzügyminiszter kijelentette, hogy 
a foglyok hazahozatala nagy pénzügyi nehéz
ségekbe ütközik. A kormány az Amerikában 
élő magyarok között akar akciót indítani és 
Bandholtz tábornok az amerikai kormány tá
mogatását kilátásba helyezte. 

Hétről-hétre.
A tavasz.

A nagy Pán teljesen felébredt téli álmából 
és a verőfényes szép tavaszi napok beálltá
val szinte elfelejtjük a hosszú télnek sok 
szenvedéseit, nélkülözéseit, a reménység uj 
tápot kap a langyos szellő fuvallatától, s 
abbeli hitünk, hogy a hosszú, véres háború 
véget érve, az emberiség újra önmagára is
mer, újra kezébe veszi a békés előrehaladás 
és munka eszközeit, uj erőre kap. Tavasz 
van, a természet ujjáébredésének időszaka ko
pogtatott be hozzánk, hogy megkínzott, agyon
gyötört leikeinkbe uj életkedvet, uj erőt önt
sön. Az élőlények miliárdjait hozza élénk te
vékenységbe a tavaszi nap meleg sugara s 
az élőlények koronája: az ember szent áhí
tattal, tele tüdővel szivja magába a tavasz 
üdítő, bizseregtető, napsugárban megfürdött 
levegőjét. A békevágyban elepekedett embe
riség lelkülete a tavasz lágy fuvallatára meg
remeg, hogy aztán ujjongva hirdesse a Krisz
tus vallásának szent tanait, melyek a szere- 
teten és békén alapulva, örök igazságuak. 
Mig messze, messze a világ bölcsei, a né
pek képviselői a világot megváltó békét ko
vácsolják össze, addig mi együttes, békés 
munkálkodással igyekezzünk őket nehéz mun
kájukban segíteni. A háború ütötte sebeket
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gyógyitgassuk s tavaszi palántaként gondoz
zuk, ápoljuk telkeinkben az embertársaink 
iránti szeretetet. A háborús cháoszból a béke 
kontúrjai már láthatóan bontakoznak ki, tü
relemmel s munkával várjuk be a békekötés 
nagy müvének teljes befejezését, amikor az 
egész emberiség hálaadó imát fog rebegni a 
mindeneket alkotni s mindeneket megsemmi
síteni tudó Mindenhatóhoz. Itt a tavasz, meg
érkezik a fecske-madár s lerombolt fészkét 
vidám, életkedvről tanúskodó csicsergéssel, 
szorgalommal építi fel újra. Vegyünk példát 
tőle s e háború rombolásait építsük fel mi 
is közös mindnyájunk boldogságára, meg
elégedésére.

A bor, 
amelyről már az ókori költők is annyi szé
pet, annyi dicsőitől összeírtak, melyről egyik 
koszorús költőnk is azt irta: „Fölfele megy 
borban a gyöngy, jól teszi“ stb., az a bor 
ma méreg drága lett. Annak a bornak ma 
nem a gyöngye, hanem az ára megy fel hi
hetetlen gyorsasággal, megfizethetetlen ma
gasságra. Szegény Noé apánk ma nem volna 
képes borszeretetét kielégíteni, nem bizony, 
mert ma drága pénzen nem „Tokaj vesszején 
csepegtetett nektárt“, hanem vadalmából ké
szített s bornak nevezett ecetet kapna. A bor
ral való spekuláció felhajtotta az árakat s ma 
az egyszerű asztali borért literenként 30—40 
K-át vesznek el. A tavalyi termés — tudva
levőleg — sok helyt gyenge volt és savanyu, 
az ára azonban borsos. így lesz a savanyu 
bor fűszeres izü. Azonban a fogyasztó kö
zönség ezt a fűszerezést nem szívleli s el
várja, hogy ha már drágán fizeti meg a bort, 
legyen az „jó“.

Olasz nycWü magyar lap.
Róma, márc. 23.

Az „Avanti“ jelenti, hogy egy olasz nyelven 
megjelenő magyar lapot alapítottak Rómában. 
A lap célja az, hogy Magyarország és Olasz
ország között a baráti és kereskedelmi vi
szonyt megszilárditsa.

Mindenáron megkell szabadulnunk 
a gyűlölettől.

Nitti olasz minisztEPBlnöh nyilathozata.
London, márc. 21.

A Manchester Guardian egyik tudósítója 
előtt Nitti olasz miniszterelnök a következő
ket mondta:

A jelenlegi helyzetet teljesen meg kell vál
toztatni. Annak a szellemek a mely a hábo
rúban lelkesített bennünket, el kel tűnnie és 
minden áron meg kell szabadulnunk a gyű
lölettől. Európa cselekvő erőit csak úgy lehet 
talpraállítani, ha úgy a győzők, mint a le
győzőitek megértik, hogy közös kötelességgel 
kell teljesíteniük.

Ezenkívül Nitti határozottan a Szovjetorosz- 
országgal való normális viszony felvételéről 
beszélt azzal a feltétellel, ha Oroszország 
Ígéretet tesz, hogy szomszédai jogait tiszte
letben tartja és lemond a forradalom terjesz
téséről.

— A szentlélek ismerősei. A „Deutsche 
Tegespost“ irja : Géniből jelentik, hogy Halle 
mellett egy kis városban, Falkenbergben va
lami vallásos tömegőrület fajta lépett föl. Nők 
és férfiak egy szektát alakitottak, amely azt 
vallja, hogy közvetlenül a szentlélekkel áll 
összeköttetésben. Az a nehány polgár, aki még 
normális maradt, a hatóság közbelépését kérte, 
hogy a mozgalomnak vessenek véget.

A te szemed virasszon.*
Ha a halál most mellém lépne s szólna: 
„Jer Messzivágyó, elfáradtál, látom, 
Eljősz velem a sötét vizeken túl, 
Nincs már egy csókot érőd e világon.«

Mennék. S köny nélkül tenném le kezembül 
Koldus kis kincsem, mire köny s vér szállott, 
Szivembül a torz mámort, gúnyolt fájást, 
S szivembül a megcsufolt földi álmot.

Csak egyet, egyet mégis választhassak
A siri ágyon is kisérő társul:
Jöjjön vellem a sorsom-rejtő csillag,
A te szemed. Csak ez kell e világbul.

S mint a kriptát virraszlja az örök mécs, 
Mint égbül lopott tűzön ül az átok, 
Megállóit szivem örök éjszakáját 
Ti édes szemek, csak ti virasszatok.

Szemek, ti vágyók, keserűn sóvágók, 
Megtévedt éltem baljós csiiiagzatja.
Regéljetek majd örök szerelemről,
S a Messzivágyó hallgatja, hallgatja . . . 

Fodor Aladár.
‘Mutatvány a Nagyváradon megjelenő „Magyar Szó“ 

c. irodalmi, művészeti és társadalmi hetilapból.

NAPI HÍREK.
— Nagyheti istentiszteletek sorrendje 

a szászvárosi róm. kath. templomban. 
Virágvasárnap d. e. 10 órakor barka szente
lés körmenet, utána ünnepélyes istentisztelet 
és passió. D. u. 6 órakor szent beszéd és ve- 
csernye. Nagy-szerda d. u. 4 órakor gyász- 
vecsernye. Nagy-csütörtök d. e. 10 órakor 
istentisztelet, d. u. 4 órakor gyászvecsernye. 
Nagy-péntek d. e. 9 órakor nagy mise, pré
dikáció és keresztut járás, d. u. 4 órakor 
gyászvecsernye. Nagy-szombat reggel 7 óra
kor tűz és víz szentelés d. e. 1/a9 óra tájt 
nagy mise, d. u. 6 órakor feltámadási ünne
pély. Husvét első napján reggel 9 órakor csen
des, 10 órakor ünnepélyes nagy mise prédi
kációval, d. u, 4 órakor vecsernye. Husvét 
hétfő mint elsőnap. Róm. kath. lelkészi hi
vatal.

— Halálozás. Rozsonday Győző fogarasi 
főgimnáziumi tanár — lapunk ékes tollú, poéta 
lelkű munkatársa — a napokban 31 éves ko
rában rövid betegeskedés után meghalt. Te
metése f. hó 21-én ment végbe Fogaras tár
sadalmának nagy részvétele mellett. Az el
hunyt 8 év előtt a helybeli Kún-kollegiuin- 
nál helyettes tanári minőségben működött s 
itt is általános rokonszenvet vivott ki magá
nak. Gyönyörű verseit, novelláit közönségünk 
nagy élvezettel olvasgatta. Emlékét számos 
szászvárosi ismerőse, barátja fogja hiven meg
őrizni.

— A kormányzótanács amnesztia-ren
deletének tervezete. A kormányzótanács az 
októberi forradalom előtt el követett politikai 
természetű bűnügyek tetteseinek amnesztiát 
kiván adni. Az a furcsa helyzet állott elő 
ugyanis, hogy az ügyészségek — érvényes 
rendeletek hiányában — kénytelenek a régi 
rezsim által a háború idején elkövetett poli
tikai bűncselekmények miatt indított eljáráso
kat folytatni, illetve az ilyen okból elitéltek 
szabadságvesztés büntetésének megkezdését 
is elrendeli. A tervezet, amelyet hozzászólás 
végett elküldték az ügyészségnek, úgy intézke
dik, hogy a forradalom előtt elkövetett, alább 
felsorolt bűncselekmények miatt indítót eljá
rást meg kell szüntetni, illetve a már kisza
bott büntetést el kell engedni. Ezek a cselek
mények: felségsértés, uralkodóház tagjainak 
megsértése, hűtlenség, lázadás, orsz. gyűlési 

képviselők, közhagtóságok és mágnások elleni 
erőszak, választás körüli visszaélés, sajtóvét
ség, kémkedés, veredő elleni vétség, mozgó
sítási rendelet elleni vétség, sztrájk, fogoly- 
szöktetés. engedélynélküli kivándorlás. Azok, 
akik az 1914. évi orosz betörés, az 1916. évi 
román megszállás és az 1918. évi forradalom 
alatt vagyon vagy közbiztonság elleni bűn
cselekményt követtek el, szintén kegyelemben 
részesülnek, kivéve azokat, akiknek cselek
ménye folytán emberélet esett áldozatul.

— Eljegyzés. Neumann László, a Szász
városi Könyvnyomda Rt. papirüzletének hosz- 
szu időn át volt alkalmazottja a napokban tar
totta eljegyzését V é g h Mariskával Kolozsvárt.

— Megszűnt „A Hét“. Budapestről jelen
tik, hogy „A Hét“, Kiss József hetilapja, meg
szűnt. Ezzel a szépirodalmi lappal a modern 
magyar irodalomtörténet egy darabja szállt a 
sírba. A múlt század kilencvenes éveinek kö
zepén alapították a magyar szépírás mesterei, 
Heltai Jenő, Ambrus Zoltán, Cholnoky Viktor, 
Ignotus, Molnár Ferenc, Színi Gyula, Makai 
Emil, Gábor Andor, Karinthy Frigyes, Kosz
tolányi Dezső munkatársai voltak „A Hét“-nek, 
sőt egy részük itt kezdte pályáját. Talán Ady 
Endre volt az egyetlen, aki „A Hét“-be nem 
irt, mert a folyóirat kiadója az ő irányát nem 
szívelte. A „Nyugat“ alapítása óta a lap so
kat veszitett jelentőségéből. Néhány hónappal 
ezelőtt más tulajdonos kezébe került „A Hét“, 
amelynek előfizetői gárdája is igen nagyon 
megfogyatkozott, annyira, hogy a lapot már 
nem bírták fenntartani.

— Szünidő. A helybeli ref. Kún-kollegi- 
umban a húsvéti szünidő f. hó 26-án kez
dődött s tart április hó 8-ig bezárólag. A 
Kún-kollegium kereskedelmi-, valamint elemi 
iskoláiban is hasonlóan adatott ki a szünidő.

— Az ezer és tízezer koronásokat el 
kell fogadni. A kormányzótanács rendelete 
folytán a hatóságok mindenütt közhirré tet
ték, hogy az 1000 és 10.000 koronás bank
jegyeket, ha azon rajta van a lebélyegzés, 
fizetési eszközül el kell fogadni. Üzletek le
bonyolításánál s más fizetségeknél az olyan 
kikötés, hogy csak apró (10—20—50—100 
K-ás) pénzzel történjék a fizetés, semmis s 
feljelentés esetén az ezt kikötni akarót szigo
rúan megbüntetik. A kormányzótanács ren
delkezése szerint az osztrák-magyar-bank által 
kibocsátott minden olyan bankjegyet, melyen 
a lebélyegzéskor használt pecsét lenyomata 
rajta van, el kell fogadni a betűk alakjára 
való tekintet nélkül.

— Halálozás. Imre Mór, a „Vajdahu
nyadi Takarékpénztár Rt.“ főkönyvelője a na
pokban titusz betegség következtében rövid 
szenvedés után meghalt. Az elhunyt bank
tisztviselő Vajdahunyad társadalmának egyik 
közkedvelt tagja volt s az ottani társadalmi 
mozgalmakban élénk részt vett. Temetése 
nagy részvét mellett ment végbe. Halálát neje 
s két kis gyermeke siratja. Az elhunytban 
Imre István volt vajdahunyadi polgármester 
az öccsét gyászolja.

— A kedvezményes vasutijegyek ér
vényessége. A C. F. R. központi igazgató
sága a következő kirdetményt adta ki: Tudo
mására adjuk azoknak az állami tisztviselők
nek, akiknek joguk van kedvezményes vasúti 
igazolványokra, hogy az uj igazolványok ki
állítására kitűzött terminus technikai okokból 
bizonytalan időre meghosszabittatik. Ennél
fogva az 1919. évre áltatunk kiadott vagy le
bélyegzett arcképes igazolványok, díjmentes 
utazásra szóló jegyek és utalványok érvényes
sége bemutatás nélkül 1920. junius 30-ig 
meghosszabbittatik.
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— Magyar nők a polgári házasság el
len. A budapesti „Nemzeti Újság“ irja, hogy 
a magyar vidékek asszonyai egyesületet ala
pítottak, melynek az a célja, hogy a polgári 
házasságról szóló 1894 iki törvényt hatályon 
kívül helyezzék.

— Meghalt a legnagyobb osztrák lap 
kiadója. Wienböl jelentik, hogy Benedikt 
Móric, a „Neue Freie Presse“ kiadója a na
pokban meghalt.

— A legértékesebb ajándék. Az El
lenzék, Erdély legelterjedtebb, legrégibb és 
legtekintélyesebb lapja a mai rettenetesen ne
héz viszonyok között is mindent elkövet, és 
minden áldozatot meghoz, hogy az erdélyi 
magyar kultúrának ezt a leghatalmasabb szó
csövét fejlessze, erősítse és előfizetőinek, ol
vasóközönségének elismerését és szeretetét 
kiérdemelje. A lap előfizetőinek olyan ked
vezményeket nyújt, amelyek az előfizetési di
jaknak már magukban véve is tetemes ellen
értékét képviselik. Így annak, aki az Ellen
zékre legalább 2 hónapra előfizet, díjtalanul 
adja a kiadóhivatal az Ellenzék 1920. évi dí
szes kiállítású, tartalmas jubiláns naptárát, a 
melynek bolti ára 16 korona; aki 3 hónapra 
előfizet naptárt és 1 kötet regényt, aki 6 hó
napra, előfizet naptárt és 3 kötet regényt kap 
ajándékba. Minden erdélyi magyar embernek 
amúgy is kötelessége volna, hogy előfizeté
sével támogassa a magyar sajtó kulturmun- 
káját. Ezt a támogatást, amelyre az Ellenzék 
fokozott mértékben van ráutalva a legrégibb 
erdélyi lap annál inkább megérdemli, mert 
hiszen az előfizetési dijakért a legjobb újsá
gon kivül még ilyen értékes kedvezményeket 
is nyújt.

— Tisztviselők fogyasztási szövetke
zete. A tisztviselők élelmezésének kérdésében 
a legutóbbi napokban nagyjelentőségű válto
zás történt. A köztisztviselőknek élelmiszerek- bői haszna van. 
kel való ellátását eddig egy, a közlekedés
ügyi reszort mellé felállított hivatal intézte, a 
melynek hatáskörét most egész Erdély terü- 
rületére egy magánvállalkozás jelegével biró 
nagy fogyasztási szövetkezet vette át. A szö
vetkezet, melynek élén továbbra is Boila Ro- 
mulus dr. közlekedésügyi és ipari reszortfő
nök valamint egy tizenkéttagu igazgatótanács 
áll, az összes köztisztviselők ellátásáról ön
állóan gondoskodik és az államtól megfelelő 
támogatást élvez.

— A francia sztrájkörvény. Az „Erdélyi 
Munkás“ irja : Polgári forrásból kapjuk a hirt, 
hogy Jourdain francia munkaügyi miniszter a 
kamarában egy törvényjavaslatot terjesztett be, 
amely azt mondja, hogy a munkabeszüntetést 
megelőzően mindent békés utón megkísérel
jenek, ami az ellentéteket kiküszöbölné. A 
javaslat a kötelező békéltető eljárást akarja 
megvalósítani és az ország létét és gazdasági 
életet érintő vállalatainál a kötelező döntő 
biróságot. Hogy lesz-e gyakorlati értéke annak 
a törvényeknek, azt a jövő fogja megmutatni.

— Egy százhat éves asszony halála.
Érdekes öreg asszony halt meg tegnap Désen. kártevő rovarok petéitől, mert a melegebb 

idő beálltával ezek kikelnek és sok kárt okoz-Özv. Elafán jakabné, akit százhat éves ko-
rában ragadott el a halál az élők sorából. Az 
öreg asszony a legutóbbi időkig megőrizte 
szellemi frisseségét, azonban már alig hallott 
és már látása is teljesen meggyöngült. A száz
hat évet élt öreg asszonyt nagy részvéttel te
mették el.

— Szűk a kolozsvári Pasteur-intézet. 
A kolozsvári Pasteur-intézet tudvalevőleg csak 
néhány hétóta működik újból, azonban már 
is szűknek bizonyult. Erdélyben oly tömege
sen fordultak elő a veszettkutyamarások, hogy 
a Pasteur napok alatt megtelt. Hogy az inté

zet zavartalan működése biztosítva legyen, 
Pop dr. intézeti vezető megkeresésére a vá
rosi tiszti főorvosi hivatal a járványkórház 
egyik szobáját átengedte a megmart betegek 
részére. A betegek továbbra is a Pasteurban 
fogják kezelni, csak éjszaka tartózkodnak a 
járványkorházban.

— A hadifogságban nem fizetett járu
lékok. A „Keleti Újság“ irja: A kormányzó
tanács sajtóiródája közli: A bécsi román lik
vidáló bizottság közlés végett inegküldötte az 
alábbi közleményt: A hadügyminiszternek a 
hadifogság után esedékes járulékokra vonat
kozó leszámolási javaslatait és a menekülési 
idő alatt felmerült tartási költségeket illető 
számadásokat az erre hivatott nemzetközi fó
rumokhoz terjesztették elő. Elintézésük való
színűleg csak majd a békeszerződés ratifiká
lása után fog megérkezni. A leszámoló kü
lügyminiszter ennélfogva nincsen abban a 
helyzetben, hogy elláthassa a hadifogság után 
járó illetékekre és a menekülési tartási költ
ségekre vonatkozó kéréseket. Az ilyen kéré
seket tehát mellőzni kell. Annakidején az el
intézést hirlapilag közölni fogják. A jogosul
tak pedig kérelmeiket azokhoz az elszámoló 
hatóságokhoz terjesszék majd be, amelyeket 
a hirdetmények meg fognak jelölni.

— Egy angol képviselő szabónak csa
pott fel. Mallady Deely angol képviselő, a 
kinek közel egy milliárd vagyona van, Lon
donban nagy szabómühelyt nyitott. Három 
nagy szövőipari cég készítményeit összevá
sárolta és egy hónap alatt huszonötezer ruhát 
készített. Üzletében 50—70 százalékkal ol
csóbban árulja az öltönyöket, mint amennyi- 
ért más szabók készítik vagy boltban árulják. 
Deely kijelentette, hogy a jövőben hetenként 
tízezer teljes öltönyt fog előállítani s dacára, 
hogy 4—17 fontért ad egy öltönyt, az üzlet-

— Színészet. A múlt napokban egy első
rangú román színtársulat tartotta előadásait 
Szászvároson, a „Centrál“ szálló dísztermé
ben. A J. L. Caragiale színigazgató vezetése 
alatt álló regát beli színtársulat magas mű
vészi színvonalon álló előadásain a közön
ség minden este zsúfolásig megtöltötte a ter
met. A szinre került drámák mindegyike nagy 
közönséget vonzott a színházba.

— Drótnélküli táviratozás magánosok
nak. Marconi társaság igazgatósága közli, 
hogy a drótnélküli táviratozás Anglia ás Ame
rika között rövid időn belül a közönség ren
delkezésére fog állani. Minden technikai ne
hézség megoldatott. Az ár lehetőleg kicsiny 
lesz valószínűleg percenkint egy schilling.

— Kertjeinket ne hagyjuk megmive- 
i letlenül. A tavasz beálltával kezdetét vette a 
I kertek megmivelése. Az óriási és nyomasztó 
' drágaság szinte diktálja, hogy minden talp
alatnyi földet bevessünk s megműveljünk, 
í Természetesen hasznos növényeket ültessünk 
!s különös súlyt helyezzünk a veteményekre. 

.' Gyümölcsös fáinkat pedig tisztítsuk meg á

hatnak.
— Legújabb amerikai táncok. Amerika 

minden évben meghozza termését a tánc te
rén. Az idei termés kétszeres volt: egyik tánc 
a „Chemie Ihake“, ami annyit jelent: a felső
test mozgatása, rázása. Zenei komplikációja 
az egész a tangónak, foxtrottnak és a ¡asznak. 
Eredeti annyi van benne, hogy a komplikált 
ritmika közepén a zene hirtelen más térre 
csap át, mire a táncoló párok megállanak és 
csak a felsőtestüket mozgaják valami szerelmi 
dalt dudolgatva közben. — A másik újdon

ságot Miss Hevelyn newyorki táncosnő pro
dukálja s „Knock-ont glide“ a neve. A glide 
egyforma lépéseket jelent, Knock-ont pedig 
az utolsó ütést, amit a győztes boxoló ellen
felének ad. Tehát inkább inkább boxolás a 
tánc, mint ritmikus gyöngédség. A tánc egy
forma lépésekkel kezdődik s a szerelmi oda
adás ringató szépségével. De ez nem tart soká, 
mert hirtelen boxolásu fajul, a földre vetik 
magukat.

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.

Tömeges letartóztatasoK 
Magyarországon.

Békéscsabáról Írják : A románok által meg
szállott területekre menekült kommunistákat 
a bevonuló magyar csapatok most tömege
sen tartóztatják le. Eddig több mint 600 kom
munistát fogtak el. A budapesti fogházakban 
rengeteg fogoly van, ellátásuk naponta 90.000 
koronába kerül az államnak. A letartóztatott 
kommunistákat mezőgazdasági munkára fog
ják.

jtazakozzáli 
az adóhivatali letíteHet.

A Károlyi-kormány rendelete folytán az 
adóhivataloknál birói vagy biztosítéki célok
ból letett értékeket Budapestre szállították fel. 
Mikor a román hadsereg a magyar fővárost 
megszállotta, a román imperium alá eső te
rületek értékeit a magyar pénzügyminisztéri
umból egy közös bizottság kiválogatta és Ko
lozsvárra szállította.

Mint most értesülünk, a kolozsvári kor
mányzótanács elrendelte, hogy minden állam
pénztár kapja meg a maga letétjeit.

petrozjínyi szín ünsztriánalj.
Az „Aradi Hírlap“ a bucuresti-i Renașterea 

nyomán irja: hogy Erdély hírlapjai panasz
kodnak a papirhiány miatt. Tudvalevő, hogy 
Péterfalván, Nagyszeben és Brassó között pa
pírgyár van, amelynek termelése bőven fedez
hetné Erdély papirszükségletét. A gyár azon
ban csak alkalomszerűen dolgozik, mert vagy 
van cellulozéja és akkor nincs szene, vagy 
pedig szénhez jut és akkor nincs cellulozéja. 
Ez az állapot annál csodálatraméltóbb, mert 
Petrózsény is a szomszédságában van s ott is 
a rendelkezésére állana a szén bőséges meny- 
nyiségben. Ilyenkor pedig azt mondják, hogy 
a szállító eszközök hiányzanak. Egy dolog 
azonban mégis csodálatos az nevezetesen, 
hogy ilyen viszonyok között Ausztriának husz- 
vaggon kőszenet engedélyeztek, ugyanakkor 
Erdélyben és a királyság területén tüzelőanyag
hiány miatt a gyárak üzemüket korlátozni 
kénytelenek és nem tudnak papirt gártani nem
csak a hivatalok, de az újságok számára sem. 
Ezen a bajon sürgősen segíteni kell.
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— 50 K-ról 500 koronára. Ezideig a vá
rosi és községi elöljáróságok bagatel perek
ben 50 K-ig ítélkezhettek. A kormányzóta
nács legujabbi rendelete értelmében ezentúl 
e bagatel bíróságok 500 K-ig terjedő perek
ben is Ítélkezhetnek.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Névtelen levelekre nem válaszolunk, kéziratokat 

vissza nem adunk.
Öreg. Levél megy. Lapot odairányitottuk.
Serestély Béla, Piski. Lapot megindítottuk. 

Részletes levél megy.
Sch. Ö. Vajdahunyad. Üdvözletünket küldjük 

s Ígért sorait várjuk.
Mariskának, Helyben. Beküldött verse jobb 

a múltkorinál, de még mindig nem üti meg a mér
téket. Jobbat kérünk.

K. S. Petroxsény. Sorait rég nélkülözzük. Lap 
és levél megy.

P. L. O. Írásainak folytatására kérjük s egyúttal 
örömünknek adunk kifejezést szerencsés hazaérke
zése felett. Üdvi

Dr. Sz. J. Déva. Ha erre jár, látogasson meg 
minket. Üdvl

E. B. Vencel látogatására legközelebb időt sza
kítunk. Persze, ha itt lesz Gyula is. Üdvi

Egy páncélszekrény és egy író
gép eladó. Cím a könyvkereskedésben

Egy jó házból való fiú timár-tanoncnak 
azonnal felvétetik Wolff Róbert timár 
mester urnái Szászvároson. u* 3-4

Egy jobb házból való leány cipő-fel
sőrész készítés tanulására felvétetik 
Nagy István cipész-mester urnái 
Klastrom-utca 3. szám. 122 1-3

Eladó egy teljesen uj piros plüss 
garnitura-butor (6 fotel, 1 asztal, 1 
díván) és egy nagy szőnyeg. Bőveb
bet szerkesztőségünkben. 120

r----------- 1Érkezett!

Aszaltszilva, 
Gyümölcsíz, 
Valódi méz, 
Kávé, 
Frank kávé, 
Rizs, 
Vanilia, 
Citrom, 
Cukorka, 
Különféle csoKoládé, 
„Aida“ cigarettapapír 
nagyban és kicsinyben.

Kaphatók:

Josif ábrahám
cégnél, Ország-ut 42. sz.

^örJcel^lemMskol^^szemben^

NAGY JÓZSEF, lakatos és villanyszerelő
Szászváros, Régitemplom-utca 1. szám.

Kaphatók csengő- és villanylámpa 
felszerelések, valamint izzókörték 
10—50 gyertyafényig. Izzólámpák 
,19 eladása nagyban. 2-2

¡1 „Szászuárosi Hönyvnyomda Részvénytársaság“ 
Könyv- és papirherBskedésébB egy tanuló, 
ki magyarul, németül és románul be
szél, azonnal felvétetik.

KÖKIG KÁROLY
szoba-, cint- és épiiletfestő. «e*

Elvállal bútor- és szoba
festést, valamint cimtáb- 
lákat ízléses kivitelben 
és szolid árban készít.

115

Szászváros, Patak-tér 7. sz.

[
3-3 Ms

Nagy István
cipész-mester

Elvállal e szakmába vágó 
bárminemű munkákat. 
Raktáron tart kész árukat 

nagy választékban

Szászváros, Klastrom-utca 3. sz.
A róm. kath. templommal szemben.

123 1—25

Nyomatott a SzAszvárosi Könyvnyomda RészvénytArsasAo qyorssajtójAn 1920.


