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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.

•

fognak történni. Minden törvényhatóságban 
50—50.000 lakos után egy-egy választóke
rület lesz, valamint a 30.000-et elérő népes
ség-többlet után még egy választókerület.

E szerint Alsófehérvánnegyében 5, Arad- 
megyében (a Csanádi részeket is ideszámítva) 
9, Biharvármegyében 10, Besztercenaszódvár- 
megyében 3, Brassómegyében 3, Krassószö- 
rény megyében 11, Csikmegyében 3, Kolozs- 
megyében 6, Fogarasmegyében 3, Hunyad- 
megyében 9, Máramarosmegyében 4, Maros- 
tordamegyében 5, Szilágymegyében 5, Szat- 
mármegyében (az ugocsai részekkel együtt) 
7, Szebenmegyében 5, Szolnokdobokamegyé- 
ben 6, Nagyküküllőmegyében 4, Kisküküllő- 
megyében 3, Temesmegyében (a torontáli ré
szekkel) 10, Háromázékmegyében 3 és Tor- 
daaranyos megyében 4 képviselőt fognak vá
lasztani.

A 40-ik életévüket a választójegyzékek le
zárásáig betöltött választójogosultak, közsé- 
genkénti, titkos és egyenlő szavazatokkal sze
nátorokat fognak választani. A szenátorokat 
külön, százezer lakossal biró választókerüle
tenként fogják választani, a hatvanezeret elérő 
lakosság többlet után szintén egy-egy szená
tor választandó. Ennélfogva Alsófehérmegyé- 
ben 2, Aradmegyében 4, Biharmegyében 5, 
Besztercenaszódban 1, Brassóvármegyében 1, 
Krassószőrénymegyében 5, Csikmegyében 1, 
Kolozsmegyében 3, Fogarasmegyében 1, Hu- 
nyadmegyében 4, Máramarosban 2, Maros- 
tordában 2, Szilágymegyében 2, Szatmárme- 
gyében 3, Szebenmegyében 2, Nagyküküllő- 
ben 2, Temesmegyében 5, Szatmármegyében 
3. Szolnok-dobokában 3, Kisküküllőmegyé- 
ben 1, Háromszékmegyében 1, Tordaaranyos- 
megyében 2 szenátort fognak választani.

— Világ protestánsai egyesüljetek. A 
„Daily Mail“ irja: A protestáns világban, kü
lönösen Angliában és Amerikában, mostaná
ban figyelemreméltó mozgalom folyik, amely 
a különböző egyházak egyesülésére, vagy leg
alább is szerves együttműködésének megvaló
sítására irányul. A mozgalom vezetői elsősor
ban azokat az egyházakat akarják egymáshoz 
közelebb hozni, amelyek hasonló történeti 
vagy dogmatikai alapon állnak. Így például 
egyesíteni kivánják a különféle református, 
methodista s baptista egyházakat, ami csak 
reformátusok körében 30 millió hivő egyesü
lését jelentené. Ebben kérdésben az idén 
Svájcbán kongresszus is lesz. Az amerikai 
evangélikus egyházak arra törekednek, hogy 
a világ evangélikus egyházait közös gyakor
lati tevékenység alapján fűzzék szorosabb egy
ségbe. Úgy látszik, hogy a reakcionárius fész- 
kelődés a protestáns szektákban is megkezdte 
a maga munkáját.

Az erdélyi választókerületek beosztása.
Bukarest, április 13.

A „Dimineața“ irja: Erdélyben a választá
sok meghatározott választókerületek szerint
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Remény.
Irta: Bíró Lajos.

Délelőtt tiz óra. A minisztérium egyik hivatalszo
bájában három fiatal ur unatkozik. Az egyik irogat, 
a másik az ablakon nézeget kifelé, a harmadik a ci
garettakészlete felett tart szemlét. A szolga jön be és 
jelenti a cigarettásnak: „A nagyságos urat egy asz- 
szony keresi“. A fiatal ur meglepetve tekint fel. — 
»Asszony ? Miféle asszony ?“ A szolga vonogatja a 
vállát. — »Fiatal? öreg?“ — »öreg“ — mondja a 
szolga. — »Milyen a ruhája ?“ — kérdi a fiatal ur. 
A szolga hiimmög és kifelé fordított tenyerével jelzi, 
hogy nincs elragadtatva a látogató habitusától. A 
fiatal ur vállat von, lustán felkel és indul kifelé. Az 
előszobában meglátja az asszonyt, meglepetve áll meg 
és kérdő pillantással néz rá.

Az asszony: Jó napot kívánok ... nagysá
gos ur.. .

A fiatal ur: jó napot Kölberné.
Az asszony: Nagyságos ur .. .
A fiatal ur (kérdő tekintettel néz rá).
Az asszony (elvörösödve, egyre nagyobb 

zavarban, dadogva): Nagyságos ur...
A fiatal ur: Az Isten szerelmére szóljon 

már. Mondja hát, mit akar tőllem?
Az asszony (kétségbeesett pillantást vet a 

szolgára): Szeretnék ... beszélni szeretnék... 
négyszemközt szeretnék . . .

A fiatal ur (azt hiszi, hogy érti a dolgot. 
A szolgához): Itt van a méltóságos ur?

A szolga: Nincs.
A fiatal ur: Nyissa ki a szobáját.

A szolga kinyitja a szobát, az asszony zavar
tan babrál a ruháján. „Tessék“ — mondja 
azután a fiatal ur. Az asszony bemegy a szo
bába, a fiatal ur is. A szolga filozófus pil
lantást vet utánuk. A fiatal ur a szobában 
helyet kínál az asszonynak, ő maga is leül 
és a tárcája után nyúl. Az asszony ijedt pil
lantást vet rá.

A fiatal ur (udvariasan, jósággal): Paran
csoljon velem.

Az asszony: Nagyságos ur . . .
A fiatal ur (előveszi tárcáját): Kérem, ha 

pénzről van szó . . .
Az asszony (hevesen tiltakozik): De nem, 

nem, nem.
A fiatal ur (türelmetlenül): Hát miről? Hát 

kérem tessék már szólni.
Az asszony (elszánja magát): A reggeli lap

ban olvastam, hogy a nagyságos ur eljegyezte 
magát.

A fiatal ur (jóindulattal bólint): Igen.
Az asszony (rémült szemekkel mered rá).

A fiatal ur (álmélkodva néz vissza).
Az asszony : De . . .
A fiatal ur: De hát kérem, szóljon már. 

Hát mondja már, mit parancsol, mit kiván, 
mit akar tőlem. Mi mondanivalója van egy
általában ?

Az asszony: Hogy ez . .. nem lehet...
A fiatal ur: Mi nem lehet?
Az asszony: Az eljegyzés.
A fiatal ur: Hogy ar ördögbe nem lehetne? 
Az azszony (panaszosan: Hát Lujzika ?
A fiatal ur: Mit Lujzika? Mit akar Lujzi- 

kával ?
Az asszony: Mi lesz most Lujzikával ?
A fiatal ur (megérti a dolgot. Felugrik): 

Hát mit tudom én ? Hát mi közöm nekem 
hozzá ? Hát bánom én ? Hát érdekel az engem ?

Az asszony (vonagló arccal néz rá és zo
kogni kezd).

A fiatal ur (kinosan feszeng): De az Isten 
szerelmére, hát ne sírjon. Hát mi oka van a 
sírásra voltaképpen? Az, hogy én eljegyez
tem magamat?

Az asszony: Igen.
A fiatal ur: De hát mi van azon siratni 

való? Az, hogy elmegyek maguktól lakni?
Az asszony: Nem, nem.
A fiatal ur: Hát akkor mi az Isten csudája ?
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— Hang egy európai unió mellett. A 
„L’Independance Roumaine“ jelenti Lyonból: 
Millerand kamarai beszédében kijelentette, 
hogy Franciaország elhatározta, hogy közvet
lenül tárgyal Németországgal. Franciaország 
egyenesen Németországhoz fordul és kezét 
nyújtja egy oly egyezséghez amelynek alapján 
a francia gazdasági együttműködés szilárd 
garanciákat fog nyújtani arra nézve, hogy 
Németország nem fogja fizetni a kárpótlást 
Franciaországnak. Marcel Cachin szociálista 
vezér pártja nevében a következőket jelentette 
ki: „Meg kell kapnunk a nekünk kijáró jo
gos kártalanitást. Ma azonban egész Európa 
egyetlen gazdasági egységet alkot, amelyben 
benne vannak úgy a győzök, mint a legyő
zőitek.“ Éhség fenyegeti Európa összes álla
mait. Az üdv csakis az unióban van.

NAPI HÍREK.
I
— Budapesti uj pápai nuncius. Ma

gyarországnak eddig nem volt külön pápai 
követe, csak Ausztriával együttesen. Most hogy 
a régi kötelék megszakadt, Magyarország is 
kapott nunciust. A Brassói Lapok szerint a 
pápa Monsignore Schopát nevezte ki buda
pesti követévé.

— Kinevezés. Aradvármegye prefektusa 
Stoica Sebő aradi rendőrfőnök helyére Cam- 
pean Simon dr. volt brádi ügyvédet, dévai 
főszolgabírót nevezte ki.

— |Dr. Pap Domokos.*] Az igazságszolgálta
tásnak egyik kiváló munkása dőlt ki az élők 
sorából: fogarasi dr. Pap Domokos, a dévai 
törvényszék volt elnöke f. hó 2-án meghalt. 
Déváról szülővárosába, Marosvásárhelyre való 
elköltözködésekor útközben érte a halál. Az 
elhunyt a megye igazságszolgáltatásának sok 
éven át kiváló tényezője volt s hosszas szol
gálata alatt nemcsak a dévai társadalomnak, 
hanem a megyei közéletnek is egyik közked
velt alakja lett. Temetése f. hó 4-én Maros
vásárhelyen ment végbe nagy részvét mellett.

— Esküvő. Pascu Valér főhadnagy f. hó 
12-én vezette oltárhoz dr. Muntean Aurél 
helybeli ügyvéd leányát, Hedviget.

— Müsoros-estély. A helybeli ref. Kún- 
koilegium ifjúsága Roth Ágoston és Nagy 
Ödön tanárok közreműködésével f. hó 17-én 
a „Transsylvania“ dísztermében tánccal egy
bekötött műsoros estélyt rendezett, melynek

Az asszony: Lujzika . . .
A fiatal ur (bosszúsan): Mi az ördög van 

Lujzikával? Hát mit árt ez Lujzikának?
Az asszony (keseregve): Mit csinál most 

Lujzika ? Mit csinál ? Mi lesz vele ? Mi lesz 
vele? Mi lesz vele?

— A fiatal ur (remegve a dühtől): Kérem, 
hagyja már abba az óbégatását és feleljen 
nekem: mi okon siratja maga Lujzikát, azért, 
mert én megházasodom?

Az asszony (zokog).
A fiatal ur (majd megfullad a dühtől): Hát 

házasságot Ígértem én Lujzikának? Feleljen.
Az asszony: Nem.
A fiatal ur: Elcsábitottam ?
Az asszony: Nem.
A fiatal ur: Mondottam neki egyetlenegy

szer, hogy szeretem?
Az asszony: Nem.
A fiatal ur: Mondtam neki valaha egyet

lenegy szót, amiből azt következtethette, hogy 
szeretem, vagy hogy éppen el akarom venni ?

Az asszony: Igen.
A fiatal ur (nagyon meglepetve): Igeeeen ? 

Ugyan mit?
Az asszony: Hát nem mondott épen . . .
A fiatal ur: Nos?
Az asszony: De olyan jól megvoltak együtt. 

lefolyásáról jövő számunkban fogunk hűen 
beszámolni. Az előkészületekből meg lehetett 
állapítani, hogy az estély úgy erkölcsileg, mint 
anyagilag jól fog sikerülni. A műsor a követ
kező volt: 1. Haydn: Allegretto a G-dur szim
fóniából, (11. sz.) Előadja az ifj. zenekar. 2. 
Szerzők iskolája. Színpadi tréfa. Személyek: 
Oroszlán: Schwartz Ernő. Hajnal: Szoukup 
József. Fuchs: Gönczy Sándor. 3. Csokonay- 
dalok: a) A tihanyi echohoz, b) Dal a csikó
bőrös kulacshoz. Énekli az ifj. énekkar. Tíz 
perc szünet. 4. a) Beethoven: Scherzo. Op. 
28. b) Kőszegi: Menüett. Op. 2. II. Előadja 
az ifj. zenekar. 5. A bicigli. Tréfás jelenet. 
Személyek: Hivatalnok: BaksayZoltán. Gép
írónő: Topolovsek Erzsiké. Utas: Bielik De
zső., Az utas felesége: Vig Margit. Topron
gyos ember; Váczy Zsigmond. I. hordár: Lá
zár Zoltán. II. hordár: Kovács Ferenc. 6. 
Gaudeamus igitur . . . Régi diákének. Előadja 
az ifj. ének-zenekar.

Eljegyzés. Szoukup János helybeli 
szémlész a napokban jegyezte el B u d a y Jó
zsef algyógyi szémlész leányát, Mancikát.

— A kormányzótanács likvidálása és 
az uj prefektusok. A kormányzótanács lik
vidálására kiküldött bizottság képviseletében a 
minap Bukarestből Kolozsvárra érkeztek Gol- 
goteanu erdészeti főfelügyelő és Jonescu Si- 
sesti, a romániai egyesült népbankok igazga
tója, hogy a földmivelésügyi reszort eddigi 
munkásságával megismerkedjenek és a buka
resti minisztériummal való együttes működés 
szálait felvegyék. A prefektusok közül azok, 
akik már a kormányzótanács idején is szol
gálatot teljesítettek és akiket állásukban Ave- 
rescu miniszterelnök is megerősített — ilyenek 
számszerűit mintegy tizenöten vannak — még 
nem nyilatkoztak, hogy továbbra is megma
radnak-e a hivatalukban. Valószínű, hogy a 
megmaradás mellett fognak dönteni. A kor
mány jórészt csak a kissebb és alárendeltebb 
jelentőségű vármegyék prefektusait cserélte 
ki, a nagyobb törvényhatóságok, mint Nagy
várad, Arad, Temesvár, Szeben, Brassó pre
fektusait azonban állásukban meghagyta. Az 
Averescu-kormány a következő prefektusokat 
nevezte ki Erdélybe: Fogaras: Vasú Oktáv. 
Szebenmegye: Comsa Miklós. Szeben város: 
Dörr Albert. Aradmegye: Marsieu Jusztin. 
Arad város: Veleciu Roinulusz. Brassó: Baiu- 
lescu. Hunyadmegye: dr. Dubles György.

Olyan jól összeiiietiek. Lujzika olyan müveit 
lány, iskolákat járattam vele.

A fiatal ur: De a Jézus szerelmére, ha az 
ember beszélget egy leánnyal, hát abból csak 
nem következik még...? Hogy jutottak erre 
a gondolatra?

Az asszony: Mikor néha találkozott Lujzi
kával és be tetszett jönni hozzánk, mi az uram
mal úgy elgyönyörködtünk kettejükben. Olyan 
szép pár voltak.

A fiatal ur (kétségbeesetten); De hiszen én 
soha egy árva szót sem mondtam, amiből 
arra következtethettek volna.

Az asszony: De mi azt gondoltuk. Olyan 
kedves tetszett lenni. Mikor el tetszett menni, 
mindig azi gondoltuk, hogy egyszer csak majd 
bent marad nálunk.

A fiatal ur: Soha egy szót se mondtam. 
Óvatos voltam. Korrekt, mint egy angyal. Soha. 
Egy szót se.

Az asszony (makacsul): De mink azt gon
doltuk. De mink azt gondoltuk.

A fiatal ur: És azért jött hozzám, hogy ezt 
elmondja ?

Az asszony; Nem is tudom, minek jöttem. 
Mikor reggel olvastuk az újságot, Lujzika sírva 
fakadt. Én meg ruhát kaptam magamra, hogy 
idejövök és megmondom . . .

Temes, Torontál és Temesvár: Kozma Aurél. 
Biharmegye és Nagyvárad: Zigre Miklós. 
Ideiglenes kinevezések: Alsófehér: Metes Pé
ter. Kisküküllő: Neamtu Valér alezredes. Szol- 
nokdoboka: Barbul Kelemen. Marostorda: 
Popescu Adrián. Udvarhely: Cornea Tamás. 
Kolozsmegye és Kolozsvár: Sturdza Mihály. 
Háromszék: Pop Vazul. Csikmegye: Vasú 
Sándor. Máramarosmegye: Mester Vazul. Szat- 
mármegye: Barbul Károly. Szí lágy megye: 
Serbán Miklós. Besztercenaszódmegye: Serbán 
János. Nagykülüllőmegye: Micu András.

— Kinevezés. Popovics Ignác főelienőrt 
Békéscsabáról a petrozsényi állomás főnö
kévé nevezte ki a vezetőség.

— A gyulafehérvári nemzetgyűlést ápr. 
24-re halasztották. Az erdélyi nemzeti párt 
a gyulafehérvári kongresszust ápr. 15-ről áp
rilis 24-ére halasztotta el.

— Halálozás. Mihályi Béla adótisztet 
súlyos csapás érte: felesége szül. Bocskor 
Panni f. hó 4-én meghalt. Temetése f. hó
7- én ment végbe óriási részvét mellett. A 
család a következő gyászjelentéssel tudatta a 
szomorú hirt: „A lesújtó csapás alatt meg
törve mély fájdalommal tudatjuk, hogy a jó 
leány, a hü feleség, az önfeláldozó anya, sze
rető testvér és rokon: Mihályi Béláné szül, 
csikszentmártoni Bocskor Panni f. hó 4-ikén 
éjjel fél 11 órakor, életének 31-ik és boldog 
házasságának 11-ik évében hosszas szenve
dés után jobblétre szenderült. A megboldo
gult földi maradványai f. hó 7-én d. u. 3 
órakor fognak a róm. kath. egyház szertar
tásai szerint örök nyugalomra helyeztetni, — 
lelkiüdvéért a szent mise áldozat pedig ápr. 
'hó 8-án reggel 9 órakor fog bemutattatni az 
Egek Urának a helyi róm. kath. templomban. 
Legyen álma csendes az örök pihenésben 1 
Szászváros, 1920. április hó 5-én. Mihályi 
Béla mint férj, Béla és Ernő mint fiai, özv. 
Bocskor Gézáné mint anya, Bocskor Olivér 
mint testvér. Nagynénjei, sógora és a számos 
rokonság.“

— Műkedvelő-előadás. A ref. nőegylet 
az eddigi megállapodások szerint május hó
8- ikán műkedvelő-előadást fog rendezni, a 
mely alkalommal „Mozgófényképek“ c. eleven 
cselekményü ötletes vigjáték kerül szinre. A 
kedves szórakozást Ígérő estélyre már most 
felhívjuk közönségünk figyelmét.

A fiatal ur: Mit mond meg ?
Az asszoy: Hogy megmondom . ..
A fiatal ur: Hát mit? Mit?
Az asszony (gyáván): Hogy nem szabad 

Lujzikát boldogtalanná tenni.
A fiatal ur (kacag dühében): Nem szabad ? 

Halijai Csak nem teszem boldogtalané ma
gamat, mert a maga lánya ezt meg azt képzeli.

Az asszony (naivul): Hát nem?
A fiatal ur (dühösen): Persze, hogy nem. 
A szolga (benyit): Jön a méltóságos ur. 
A fiatal ur: Kérem, tessék most . . . (Egy 

kézmozdulattal távozásra szólitja fel az asz- 
szonyt.)

Az aSszony (zavartan megy ki az előszo
bába).

A méltóságos ur (belép és vidáman kiáltja 
a fiatal urnák): Szervusz, gratulálok, gratu
lálok.

A fiatal ur (bizalmas udvariassággal): Kö
szönöm, méltóságos uram. (Az asszonyhoz.) 
Azt hiszem . . .

Az asszony: Megyek már.
A fiatal ur (szigorúan): És tessék tudomá

sul venni, hogy elsején elhurcolkodom.
A fiatal ur bemegy a szobába, a cigarettái között 

turkál és bosszankodva beszéli el a másik két fiatal 
urnák az esetet, az asszony pedig zavarodottan, szé
gyenkezve, összezúzva, ostobán botorkál le a lépcsőn.
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— Ferenc Ferdinánd lánya menyasz-' dási szertartást P. Lokody 
szony. Bécsi lapok jelentik, hogy a volt mo
narchia tragikus végű trónörökösének leánya, 
az 1901-ben született Hohenberg Zsófia her
cegnő jegyet váltott gróf Nosticz Frigyessel, 
gróf Nositicz Ernő 1893-ban született fiával.

— Sorozások. Az 1897., 1898. és 1899. 
évfolyamok sorozására vonatkozó hirdetmény 
szerint a vármegyében az összes járásokban 
megejtetnek a sorozások. A sorozások sor
rendje a következő: Petrozsényben és a já
rásban április 20, 21, 22, 23, 24, 25 és 26- 
ikán, Pujon és a járásban április 27 és 28 án, 
Hátszegen és a járásban április 30, május 1, 
2, 3 és 4-én, Vajdahunyadon és a járásban 
május 6, 7, 8, 9 és 10-én, Déván és a já
rásban május 11, 12, 13, 14 és 15-én, Ma- 
rosillyén és a járásban május 17, 18, 19 és 
20-án, Szászváros városában május 22-én, a 
járásbeliek pedig május 23, 24 és 25 én so
roztainak. A sorozások az egyes járások szék
helyein történnek, tekintet nélkül a nemze
tiségre.

— Halálozás. Súlyos csapás érte Solyom 
Ferenc volt lozsádi körjegyzőt: Ernő nevű fia 
március 29 én 28 éves korában Csíkszere
dában meghalt. Az elhunyt ifjú a helybeli 
ref. Kún-kollegiumban tett érettségit. Teme
tése március 30-án ment végbe nagy rész
vét mellett. A család a következő gyászje
lentéssel tudatta a szomorú hirt: „Legszebb 
ijju korában, egy reménydus jövő előtt állva 
ragadta el drága gyermekünket tőlünk a kér
lelhetetlen halál. Kincsként féltett szeretett 
fiunk: Solyom Ernő nincs többé. Folyó év 
március hó 29-én, életének 28-ik évében, sú
lyos szenvedés után elhunyt. Drága halottunk 
kihűlt tetemét e hó 30-án délután 3 órakor 
fogjuk a róin. kath. egyház szertartása sze
rint a Csíkszeredái róm. kath. sirkertben örök 
nyugalomra helyezni. Leikéért a szentmise
áldozatot e hó 31-én délelőtt 9 órakor fog
juk a Csíkszeredái róm. kath. plébániai tem
plomban az Egek Urának bemutatni. Isten 
akaratában megnyugodva, áldott legyen em
lékezeted! Csíkszereda, 1920. évi március hó 
29 én. Solyom Ferenc és neje Komenczy Berta 
szülei. Solyom Erzsiké és férje Szemerey 
Gergely, Solyom Jolánka és férje Láposy 
Béla, Solyom Margit és férje dr. Baár Tibor 
testvérei és sógorai. Szemerey Tibor unoka
öccse.“

— Merza Lajos temetése. F. hó 6-án 
délután temették Kolozszvár társadalmának 
impozáns részvéte mellett Merza Lajos bank
igazgatót, az Emke harmincéven át önzetle
nül dolgozó főpénztárosát, az Unió-utcai csa
ládi házból. A gyászszertartást Hirschler Jó
zsef dr. apátplebános végezte fényes segéd
lettel, a koporsó felett Márki Sándor dr. pro
fesszor az Emke nevében mondott megható 
szavakkal búcsúztatót.

— A nagyheti és húsvéti istentisztele
tek kellő fénnyel emelték az ünnepi hangu
latot a róm. kath. templomban. Virágvasár
napján és nagypénteken a passióhoz a vegyes
kart a kongregánista leányok és a tanuló 
ifjak szolgáltatták Beke Andor és Imets Sán
dor urak közreműködésével. A gyász zso
lozsmákon Jeremiás próféta siralmait és a 
zsoltárokat a tanuló ifjúság énekelte magyar 
és latin nyelven, nagypénteken délután Jere
miás megható imádságát Beke Andor és Imets 
Sándor énekelték halk orgonakisérettel. Az 
Ízlésesen feldíszített szent sirnál a feltáma-

Gergely zárdafő
nök ur végezte a vegyeskar közreműködésé
vel. Husvét napján a zsúfolásig megtelt tem
plomban a vegyeskar a szt.-mise három ré
sze alatt „Alleluja örvendezzünk“ alkalmi éne
ket adta elő Zsasskowszkytól, Glóriakor a 
női kar Beethoven: „Isten dicsősége“ cimü 
klasszikus darabját énekelte három hangon, 
Felajánláskor pedig Beke Andor és Imets 
Sándor urak: „Oh Mária szűz Anyánk“ kez
detű egyházi éneket adták elő kellemes bari
ton duettben. Az utolsó vegyeskar után Beke 
Andor ur „O boné Jesu“ latin bariton soloja 
hangzott el feszült figyelem között. Áldozás 
alatt P. Pier Battista szerzeménye, a kedves 
melodiáju: „O Jesu mi dulcissime“ sopran 
duettje emelte a húsvéti hangulatot, melyet 
Dörner Flóra és Bölcskévy Erzsiké kellő elő
készülettel és páthosszal adtak elő. Reméljük, 
hogy úgy a vegyeskar, mint a lelkes közre
működők a májusi vecsernyéken s a többi 
nagy ünnepeken ismételten közre fognak mű
ködni.

— Halálozás. W e i s z József János hely
beli vendéglőst súlyos csapás érte, Mátyás 
nevű 23 éves fia f. hó 4 én hosszas szen
vedés után meghalt. Temetése nagy részvét 
mellett f. hó 6-án ment végbe az evang. egy
ház szertártása szerint.

— Éves bérletjegyek a C. F. R. vona
laira. A C. F. R. bucuresti központi vezér
igazgatósága folyó évi április hó 1-étől bíró 
érvénnyel éves bérletjegyeket ad ki a román 
államvasutak összes vonalaira. E bérletjegyek, 
amelyek úgy a királyság mint Erdély, Buko
vina és Besszarábia területén is érvénnyel 
bírnak, egy évre, kilenc, hat és három hó
napra állíttatnak ki és áruk a következő: 
Éves bérletjegy elsőosztályra 1900 lei, má
sodosztályra 910 lei. Hathónapos bérletjegy 
elsöosztályra 1240 lei, másodosztályra 500 lei. 
Háromhónapos bérletjegy elsöosztályra 690 
lei, másodosztályra 290 lei. A bérletjegyek 
ára bármely pénzügyigazgatóságnál nyugta 
ellenében a C. F. R. központi igazgatósága 
javára fizetendő be. A befizetésről szóló adó
hivatali nyugta, kemény kartonra ragasztott 
vizítképpel és 24 lei kiállítási költséggel együtt 
a kereskedelmi és iparkamaránál szolgálta
tandó be. Kereskedők, iparosok és vállalko
zók csak a kamara utján állíthatják ki bér
letjegyeiket.

— A helybeli dohánytőzsde a jelenlegi 
vásár-utcai üzlethelyiségből a Főtérre, a Báts- 
féle házba költözködött.

Szolid kiszolgálás!
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SZABÓ R. JENŐ Szászváros.

Jóm
inőségü áruk!

Értesítés!
Tisztelettel értesítem a n. é. kö

zönséget, hogy üzleti helyiség hi
ánya miatt lakásomon, 

üjtemplom-utca 19. sz. alatt 
(a Kohn-féle vendéglő mellett) bo
csátom eladásra alant felsorolt áru
cikkeimet :

Vászon, molinor, zcphir, karton, 
satin, glott, oxford, fekete széles 
moiré, jóminőségü cipőfűző, gu- 
miszaílag, — különböző szinü és 
nagyságú férfi és női harisnyák, 
fej- és zsebkendők, fiú gyapot ru
haszövetek, nadrágtartók stb. stb.

A n. é. közönség szives pártfo
gását kéri, kiváló tisztelettel: 
Szabó R. Jenő kereskedő 
Szászváros, Ujtemplom-utca 19. sz.
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— Uj sportegylet Déván. Március 28-án, 
vasárnap délután a dévai munkások sport
egyletet alakítottak. Az uj egylet cime: „Dévai 
Munkások Testedző Köre“, vezetősége a kö
vetkező: elnök: Minorits Lukács, alelnök: 
Györkös Károly, pénztárnok: Hollós Antal, 
jegyző: Nagy Sándor, ellenőrök : Sztojka Sán
dor és Kolozsvári Árpád, szertárnok: Szeme- 
nyei István. Választmányi tagok: Dubovszky 
Pál, Bubárnik Miklós, Meyer Lajos, Slosser 
Rudolf, Szűcs Gyula, Párdosz Demeter. Pót
tagok : Lupp Áron, Graef Vilmos, Kiss Mihály. 
Az uj egylet, mely a sport minden ágát fel
karolja, már megkezdte működését.

— Magyarország királyság. A budapesti 
hivatalos lapban kormányrendelet jelent meg, 
melynek értelmében Magyarország királyság 
annak dacára, hogy az 1918. november óta 
a király hatalom gyakorlása fel van függesztve. 
Ennek folytán minden hivatalos szervnek vi
selnie kell a magyar koronát. — A magyar 
szent korona és a koronázási jelvények szo
kásos évi megvizsgálását március hó 27-én 
ejtette meg egy parlamenti bizottság a kor
mányzó jelenlétében. Az a hir, mintha a bol
sevisták a drága köveket értéktelenekkel ki
cserélték volna, valótlan.

— Az országos- és hetivásárok ideje 
Szászvároson. A városi tanács közhirré tette 
a Szászvároson megtartandó vásárok idejét és 
sorrendjét. Ezek szerint állatvásárok március 
’1, 12, junius 1, 2, október 1, 2 és decem
ber 3 és 4-én tartatnak. Az országos kira
kodó vásárok pedig március 14, junius 4, 
október 4 és december 6 án leszenek. A hét 
minden péntekjén marha- és sertés-, a hét 
minden szombatján pedig heti kirakodóvásár 

i van.
— Amerikai adók. Minden állam ipar

kodik nagy megterheltetésen uj adók kiveté
sével könnyíteni, amely adók bizony sokszor 
szokatlanoknak tűnnek fel számunkra. Külö
nösen érdekesek az uj amerikai adók. így 
Taxas államban adót vetettek ki azokra, akik 
telefonállás közben káromkodnak, a vissza
esőket börtönnel büntetik. Marglandban a 25 
cm., vagy ennél szélesebb női kalapok adó 

. alá esnek. Minden kalap megmérendő és adó- 
1 cédulával látandó el, különben elkobozzák. 
Természetes azonban, hogy a milliárdos höl
gyek óriási kalapokban jelennek meg a kor
zón. Utas államban, ahol erősen dúl a tifusz 
és a fekete himlő, mindenki köteles hetenkint 
megfürödni és erről bizonyítványt felmutatni. 
Ha ezt nem teszi, 20, 50 dollár adót fizet és 
még meg is büntetik.

— Mennyi pénzt lehet Romániából kül
földre vinni. A vámhivatalból nyert értési- 
, tés szerint Romániából engedély nélkül csak 
a következő pénzösszegek vihetők ki: 2000 
lei, 4000 korona (lebélyegzett), 200 francia 
vagy svájci frank és 40 dollár. Természete
sen ezek közül csak az egyiket szabad az 
utasoknak magukkal vinni, az ezen felüli 
összeget a vámhivatalok elkobozzák.

— Iskola menyasszonyok részére Ame
rikában. Uinoisban az Egyesült-Államokban 
iskolát akarnak létesíteni menyasszonyok ré
szére. Az iskolát csak azok látogathatják, a 
kik igazolják, hogy el vannak jegyezve. A nö
vendékek különböző irányból kapnak isme
retedet: A férfiak jeliemének, temperamentu
mának, a harmonikus életnek a lehetőségé
ről és megismeréséről. Megbeszélés tárgya 
lesz a takarékosság és a férjezett nők fény
űzése. Továbbá útmutatást kapnak a férjhez 
menendő leányok az egészségügyből, gyer
mekápolásból és gyermeknevelésből. Nemkü
lönben szó lesz a cselédkérdésről, jogi vi
szonyról, vagyon kezelésről és sok egyébről, 
külön háztartási tanításról is gondoskodnak.
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— Kétmilliárdba kerül Erdély és a Bánat 
igazgatása. Megírta már a „Keleti Újság“, 
hogy Bukarestben a pénzügyminisztériumban 
most állítják össze az 1920. évi költségvetést. 
A kormányzótanács részéröl Cusmann pénz
ügyi reszort-tanácsos vett részt a költségvetés 
összeállításában. A feloszlatott kormányzóta
nács területének közigazgatására kétmilliárd 
koronát állítottak be, amely összeg a befolyt 
állami jövedelmekkel teljesen fedezve van.

— A magyar osztálysorsjáték. A Keleti 
Újság írja: Budapestről jelentik, hogy a vál
tozott viszonyoknál fogva az osztálysorsjáték 
intézménye sem mozoghat a régi keretek kö
zött. Épp ezért az osztálysorsjáték igazgató
sága elhatározta, hogy csak 60.000 sorsjegyet 
bocsát ki 300 K névértékben. Az első húzás 
május 15-én lesz. A régi nyeremények vál
tozatlanul érvényben maradnak, úgyszintén 
az eddigi adó és egyéb levonások is. A ma
gyar sorsjegyeknek külföldön való elhelye
zése céljából egyes főelárusitók fejtenek ki 
tevékenységet.

— Lengyelország elismeri a hadiköl- 
csönöket. „Kuryer Poranni“ jelenti. A len
gyel pénzügyminisztérium elhatározta, hogy 
az osztrák-magyar hadikölcsön birtokosokat 
részben kárpótolja. E célból a fő liquidáló 
hivatalt feiszólitották, hogy a hadikölcsön bir
tokosok jegyzékét áliitsa össze és ezek kielé
gítésére egy törvényjavaslatot terjesszen a kor
mány elé.

— Állandó nemzetközi kereskedelmi 
kamara. Lyonból jelentik: Az 1919. év vé
gén egy Nagybritannia, Olaszország, Francia
ország és Belgium képviselőiből álló bizott
ság az amerikai kereskedelmi kamarák szö
vetségének meghívására az Egyesült-Államok
ba utazott. Az Atlantic Cityben tartott kong

resszuson elhatározták egy állandó nemzet
közi kereskedelmi kamara alakítását, amely a 
nagy problémákkal, az államok közötti gaz
dasági viszonnyal foglalkoznék és megoldá
sokat ajánlana. Minden szövetséges nemzet 
képviselői kötelezték magukat, hogy országuk 
kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági szerve
zeteit csatlakozásra birják.

— Közgyűlés. A dévai „Transsylvania“ 
konzervgyár mint szövetkezet f. hó 25-ikén 
közgyűlést tart a következő tárgysorozattal: 
1. Közgyűlési megnyitó, jegyző kijelölése és 
jegyzőköny hitelesirésére két tag megválasz
tása. 2. Igazgatóság és felügyelő-bizottság je
lentésének tárgyalása. 3. Igazgatóság és fel
ügyelő-bizottsági tagok választása. 4. Alap
szabály módosítása. 5. Igazgatósági s esetleg 
az alapszabályok 30. §. i) pontja szerint be
jelentett indítványok tárgyalása. A zárszám
adások s azok tételes okmányai a „Transsyl
vania“ konzervgyár irodájában minden üzlet
részes tag által megtekinthető. Ha ápr. 25-én 
15 tag 1200 drb. üzletrész képviseletében e 
gyűlésen meg nem jelenne, ez esetben az 
alapszabályok 25. §-a értelmében a közgyű
lés 1920. évi május hó 9-én d. e. 11 órakor 
— tekintet nélkül a megjelenők számára — 
fog megtartatni.

Sage allén lieben Freunden und Bekann- 
ten ein hertzliches Lebewohl.

Elwine Braasóván, 
géb. Stephani.

Köszönetnyilvánítás.
Alólirott ezúton is hálás köszönetemet fe

jezem ki mindazoknak, kik felejthetetlen fe
leségem elhunyta alkalmával mély gyászom
ban velem együtt éreztek.

Mihályi Béla.

Selyemgarnitura vászonhuzatok
kal — díván, 2 nagyobb és 4 kis- 
sebb fotel — eladó. Cím a könyv
kereskedésben. 126 1-

Eladó ház. Romoszhelyi-utca 27. sz. 
alatti ház szabad kézből eladó. Ér
tekezhetni Várd a Ilona háztulajdo
nossal fenti szám alatt. 127 1-2

Eladó egy tiszta fajú pirgani 1 éves 
3 hónapos tenyész tehén-bika. Cim: 
Lupsor Ádám gör. katholikus lelkész 
Tordos. 128

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

fl „Szászvárosi Hönyvnyomda Részvénytársaság“ 
könyv- és papirkereskedésébe egy tanuló, 
ki magyarul, németül és románul be
szél, azonnal felvétetik.
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Nagy István |
cipész-mester ¡¿J

¥
¥
¥

Elvállal e szakmába vágó 
bárminemű munkákat. 
Raktáron tart kész árukat 

nagy választékban

Szászváros, Klastrom-utca 3. sz.
A róm. kath. templommal szemben.
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Ajánlja dúsan felszerelt pa
pír-raktárát u. m.i eljegyzési- 
és esküvői-kártyáit, díszes 
kiállítású meghívóit, névje
gyeit, valamint falragaszait
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Mindennemű irodalmi-művek 
iskolai és irodai írószerek, 
hivatalos és egyéb nyom
tatványok a legjutányosabb 
árak mellett szerezhetők be

Könyvnyomda, könyv-, papin- és írószerlierBSkedés
■ A Szászváros és Vidéke kiadóhivatala ■
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