
VIII, évfolyam. Szászváros, 1920. augusztus 1._________ 24. szám

POSTUL DE CENZÚRA DÉVA. POLITIKAI, TÁRSADALMI, SZÉPIRODALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP. Cenzúrát: IOSIF POPOM.
Előfizetési árak:

Egész évre — — — 40 kor. ! Negyed évre — — — 10 kor.
Fel évre - - - - 20 , l Egyes szám ára — — 1 w 

Nyilttér soronként 6 kor.

Laptulajdonos és felelős szerkesztő: lfj. Szántó Károly.
Kiadóhivatal: Szász városi Könyvnyomda R.-t. 
-------- Megjelenik minden vasárnap. --------

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

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

A hadiKölcsön fjöWínyelj.
Bármennyire mélyen érinti is gazdasági éle

tünket, magánosok, társulatok, jótékony ala
pok exisztenciális érdekeit a hadikölcsön köt
vények sorsa, — ez a kérdés mai napig el
intézetlen. Egyik-másik lapban néha felbuk
kan egy-egy felelőtlen forrásból eredő köz
lemény, amely hol megnyugtató, hol pedig 
lesújtó hírekkel iparkodik tápot nyújtani a 
különböző kombinációknak. Meg kell állapí
tanunk, hogy úgy Magyarországot, valamint 
a békeszerződés által az érdekeltségi viszonyba 
hozott összes államokat ma már igen komoly 
formában foglalkoztatja e kérdés s talán a 
legközelebbi jövő meghozza a döntést. Egye
lőre nem áll módunkban olvasóközönségün
ket hiteles adatokkal tájékoztatni, hanem kény
telenek vagyunk azoknak a hireknek közlé
sére szorítkozni, amelyek alaposságát mi is 
kétkedéssel fogadjuk.

A legmegnyugtatóbbak és hozzátehetjük, 
hogy egyúttal a legvalószínűbbek is a Buda
pestről ide szivárgott hírek. Ezek szerint egyes 
pénzügyi csoportok előszeretettel vásárolják 
a magyar hadikölcsön kötvényeket, a melye
kért magyar lebélyegzésü pénzben 60—65 
K-át fizetnek. Hir jött arról is, hogy az állam
pénztárak már a legközelebbi időben be fog
ják váltani az eddig esedékessé vált szel
vényeket.

Kevésbé valószínű viszont az a hir, amelyet 
egyes erdélyi lapok a „Dacia“-ra való hivat
kozással a román területen lévő kötvényekre 
vonatkozólag közöltek. Itt arról volna szó,

A SZÁSZVÁROS ÉS V1DÉHE TÁRCÁJA. _
A szőke vipera.

Irta: Peterdi Sándor.
Az ördög nagyon megharagudhatott a fele

ségére ; — erősen szitált az eső, a nap pe
dig kedélyesen mosolyogva nézte azt a zűr
zavart, amelyett a hirtelen keletkezett zápor 
előidézett. Fényesre vasalt cilinderek, gondo
san kigöndörgetett kalaptollak ugyan meg
bánták, hogy gazdájuk bizott az áprilisi de
rült égben és esernyő nélkül mert az utcára 
menni.

Csejthey uram azok közé a boldog halan
dók közé tartozott, kik esernyőjük alatt nyu
godtan sétálhattak. Sőt ő még örült is a zá
pornak. Kedvére hódolhatott kedvenc mulat
ságának: — szemlélődhetett, vizsgálgathatta 
a felemelt szoknyák alól kikandikáló női lá
bacskákat. Csejthey ugyanis ezt az elvet val- 
lottta:

— Szép arc nem ritkaság; nem szép arc 
is korrigálható még; amit a természet meg 
nem adott, pótolja a — művészet. De a 
láb . . . oh az egészen más. Nagy, formátlan 
lábat semmi szemfényvesztés nem tud kicsivé, 
formássá tenni. A láb az, ami elárulja a fajt. 
És ha az ember a bokákon felül is megpil
lant egy keveset... a lázasan működő fan
tázia előtt nincs titok ... az pótolja a többit 1 

hogy Románia a békeszerződés meghagyása 
szerint a területén lévő magyar hadikölcsön 
címleteket lebélyegezi s azokat a tulajdono
soknak adandó elismervény ellenében a for
galomból kivonja. Eddig hihető is, helyes is. 
Teljes képtelenség azonban az idevágó hirek 
ama része, mely szerint „a román állam sza
bad értékelésére bizatik, hogy a cimlettulaj- 
donosokat kártalanitja-e vagy sem, s hogy 
sem az állam, sem magánosok ilyen címle
tekből kifolyólag nem tanúsíthatnak követe
léseket sem a magyar, sem más állam ellen.“ 
Ezek a hírforrások elfelejtik, hogy sem a béke
szerződésnek, sem egyes államoknak nem volt 
és nem lehet a célja az, hogy ártatlan és ár
talmatlan magánosoknak károkat okozzanak.

A cseh-szlovák területekre nézve az „Er
délyi Merkúr“ tartalmaz komoly közléseket. 
Ezek szerint a prágai kormány elrendelte, 
hogy a magyar hadikötvényeket az uj cseh 
államkölcsön jegyzésénél el kell fogadni. A 
rendelet értelmében gyáraktól, bankoktól, köz
intézetektől a 100 K-ás kötvények 65 K ér
tékben, magánosoktól pedig 50 K értékben 
akceptáltainak. — Ez a hir ugyan, különösen 
a magánosokra neíve nem túlságosan meg
nyugtató, azonban támpontot nyújt annak a 
feltevésére, hogy Cseh-szlovákia a katasztró
fád arányú gazdasági romlást és kulturális 
károkat kerülni akarja.

— Petróleum érkezése. Amint értesül
tünk, a város, illetve a Vulcu cég nagyobb 
mennyiségű petróleumot fog kapni, melyet a 
lakosságnak fognak kiosztani. A kiosztás ideje 
és módja dobszőval is közölve lesz.

Ma azonban Csejthey tanulmányutjával se
hogy sem volt megelégedve, amely érzelmé
nek ajkának kicsinylő elpittyesztésével és or
rának többszöri elfintoritásával kifejezést is 
adott l

— Micsoda láb! Hisz egy mamuth is res
telkedne miatta . . .

— Ha nekem ilyen tepsi lábam volna, hát 
nem emelném fel ennyire a szoknyámat. íz
léstelenség 1

— Ejnye, de kaszál ez az asszony... és 
még hozzá ludlábu 1 No ez meg van áldva.

— Lám ez elég szemrevaló láb ... Kár, 
hogy nem előkelő házból való .leány I Bor
zasztó cipői vannak!

És igy dörmögött, zsémbeskedett magában 
Csejthey mikor egyszerre megállt, egyet pö- 
dörintett őszülő, de azért hetykén álló baju
szán és igy szólt:

— Ejha ez már teszi! Ezt nevezem lábnak!
Az utca másik oldaláról egy fiatal leányka 

jött át. Óvatosan lépegetett egyik kőről a má
sikra s amint felemelt szoknyácskája meg- 
meglebbent, látni lehetett gyönyörű formájú 
parányi lábacskáit. Csejthey sasszeme persze 
azonnal észrevették . ..

— Valódi Hamupipőke lábak! — kiáltá a 
tanácsos és mohón, gyönyördödve nézett a 
leányra. — És hogy lépeget ... micsoda grá-

A szászvárosi ref. Kún kollégium 
felső kereskedelmi iskolája.

A szászvárosi ref. Kun kollégium fiú és 
leány felső kereskedelmi iskolájába s az ez
zel kapcsolatos internátusba és konviktusba 
való felvételre a jelentkezés julius hó 25-ig 
bezárólag, írásban vagy személyesen történik, 
200 K illeték befizetése mellett, mely összeg 
később az iskolai dijakba beszámittatik.

Leányinternátust, mely két szakfelügyelőnő 
felügyelete alatt fog állani, csak kellő számú 
jelentkezők esetén tartunk fenn.

Az alsó osztályba felvétetnek, kik a gim
názium-, reál- vagy polgári iskola negyedik 
osztályát sikerrel végezték és ezt bizonyít
vánnyal igazolják. Újonnan belépő tanulók 
születési bizonyítványt is tartoznak hozni.

A javitóvizsgálatok ideje augusztus 29—30. 
napjai. Beiratkozás ideje szept. 1—2—3. Az 
iskolai év ünnepélyes megnyitása szept. 4-ike.

Az alsó osztályról való magánvizsgálat en
gedélyezéséért folyamodhatnak mindazok a fiú 
vagy leánytanulók, akik a gimnázium, reál
iskola, felső leányiskola vagy polgári iskola 
negyedik osztályát legalább elégséges ered
ménnyel elvégezték s 15-ik életévüket betöl
tötték. Különbözeti magánvizsgálatot s ennek 
sikere esetén érettségi vizsgálatot tehetnek 
azok a gyakorlati életben működő ifjak, akik 
a középiskola nyolcadik osztályának sikeres 
elvégzését igazolják, valamint azok, akiknek 
tanitói oklevelük van vagy akik a hadapród
iskola elvégzéséről szóló bizonyítványt nyertek.

Különbözeti érettségi vizsgálati engedélyt 

cia van minden mozdulatában . . . Csak le
galább szép is lenne ...

Csejthey megnyugodhatott: Hamupipőke 
szép volt. A tanácsos nagy megelégedéssel 
ismerte el ezt a mellette elsiető leánykáról.

— Rózsás, szép arc . .. hogy ragyognak 
a szemei... hm 1 hm 1 ez a mosolygó ajk... 
de az a huncut nézés ... no meg a fitos orr... 
ne hívjanak engem Csejtheynek, ha ez a kis 
leány nem nagy kópé vigkedélyü selma ...

Azzal hirtelen nagyot gondolva a leányka 
után ment, azután köszöntve őt, melléje lépett.

— Bocsánat nagysád, de ha megengedi, 
felajánlom esernyőmet. Csejthey Lajos taná
csos vagyok, és azt hiszem korom is már 
megnyugtathatja, hogy nem léha tolakodás 
vezérel . . .

Hamupipőke kissé zavarba jött, de csak
hamar visszanyerte önuralmát és jókedvűen 
válaszolt.

— Köszönöm uram, bár tisztes (ezt a szót 
megnyomta) kora megnyugtat, de igazán kár 
volna fárasztanom, mert már nem messze 
vagyok lakásunktól. Ha eddig áztam, ázhatom 
még egy kicsit.. . nem árt meg ...

— Ne utasítson vissza kérem, engedje meg, 
hogy legalább ezt a kis időt is még ily ked
ves társaságban töltsem ...

— Nem értem uram, — csodálkozott a 
leányka, — ismer ön emgern? 
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nyerhetnek azok, akik a gimnázium vagy reál
iskolai szabályszerű érettségi bizonyítvány bir
tokában vannak.

Mindezekre a vizsgálatokra a kérvények 
beadási ideje, születési és erkölcsi hatósági 
bizonyítvánnyal felszerelve s hiteles igazolá
sával annak, hogy a gyakorlati életben mű
ködnek, szeptember hó. A különbözeti érett
ségi vizsgálatok a rendes érettségi vizsgála
tok alkalmával tartatnak, kivéve, ha az lg. 
tanács ezekre külön időpontot nem tűz ki.

Az iskolai dijak egyházkerületünk minden 
iskolájában egységesen lesznek megállapítva.

Az iskolai dijak behatáskor egész évre előre 
fizetendők, kivéve a tandíjat, mely két rész
letben: a beiratáskor és február 1-én fizethető.

Szabályzatunk értelmében a konviktusi dij 
30 százaléka a beiratáskor, 30 százaléka no
vember hó 1-én, 20 százaléka febr. hó 1-én 
fizetendő. Tisztviselők kérhetik a konviktusi 
dij havonként való fizetésének kedvezményét.

Ruházatról, fehérneműről, ágyneműről, szal
mazsákról, a fehérnemű és ágynemű mosa
tásáról kiki maga gondoskodik.

Szászváros, 1920. junius hó 29-én.
Az igazgatóság.

NAPI HÍREK.
— Áthelyezés. Zsura Miklós, a C. F. R. 

piskii állomás főnöke ugyanolyan minőségben 
Aradra helyeztetett át.

— Halálozás. Dr. Rosenberg Ignác ügy
véd, a petrozsényi kerület volt országgyűlési 
képviselője, ki mint politikus igen nagy nép
szerűségnek örvendett és nagy sikereket ért 
el, az elmúlt héten Budapesten hosszas szen
vedés után elhunyt.

— Száz év«s a helybeli ev. templom. 
A helybeli szász evang. templom alapkőleté
telének f. hó 18-án volt a száz éves évfor
dulója. E napon a templomban megtartott 
istentisztelet keretében ünnepelték meg a hí
vők az évfordulót. Folyó hó 19-ikén pedig a 
Transsylvania szálló disztermében nagyszámú 
evangélikus hallgatóság előtt felolvasások és 
előadások voltak, melyek úgy a száz éves 
templom felépítésének körülményeit, mint az

— Nem . . .
— Ah, tehát csak tucatbók, — feleié Ha

mupipőke és elbigyesztelte száját.
— Oh nem, nagysád, ez nem üres bók, 

ez meggyőződés, ez megfigyeléseimnek ered
ménye. Akinek ily járása, ily mozdulatai, ily 
lábacskái vannak, az nem lehet más, csak 
kedves.

Hamupipőke ijedten eresztette lejebb a ru
háját.

— Nekem — folytattá a tanácsos — az 
eső a legjobb barátom; ilyenkor bő alkalom 
kínálkozik a tanulmányozásra.

— És persze már régóta? Nemde? És 
nem meríti ki a sok járkáiás ? — kérdé most 
már ingerkedve a leányka és egy oldalpiilan- 
tást vetett kísérőjének szürkülő bajuszára.

Csejthey kedélyesen vette a megjegyzést.
— Huh, hogy csip a kis vipera! Tarto

zom azonban kijelenteni, hogy még csak negy
ven éves vagyok és hála az Istennek a po- 
dagrával semmiféle ismeretségben nem állok.

— És tanulmányainak, kutatásainak gyü
mölcse a világ előtt titok mad ? Avagy talán 
már dolgozik is egy nagy, korszakalkotó 
művön . . .

— Mondtam, hogy kis vipera, — nevetett 
Csejthey. — Oh nem dolgozom semmiféle 
munkán, csak baráti körben és hivatalban 

evang. szászság vallási életének történelmét 
ölelték fel.

— Cáfolat. Vettük a következő sorokat: 
A „Nem, nem soha“ cimti újságban, a mi 
Budapesten jelenik meg, május hó 31-én, a 
15. szám alatt lévő cikk tartalma, hogy Már- 
marossziget és Nagyszőllős környékéről a ro 
mán katonák rendetlenül visszavonulnak és 
már nem teljesitik a parancsot, amerre visz- 
szavonulnak rabolnak és fosztogatnak. A nyu
gati csapat parancsnoka ezt a hamisított hirt 
megcáfolja. A „Nem, nem soha" című újság 
valami adatokról akar beszámolni a Márma- 
rossziget környékéről vonuló román csapa
tokról, a mi a békefeltételek rendelete alap
ján történik, hogy a cseh-szlovák meghagyott 
terület kiürittessék. A román csapatokat ér
dekli és illeti, hogy a megbecsült parancsot 
teljesítsék. Amerre a román csapatok vissza
vonulnak, el vannak kísérve virágokkal és 
(urá) éljenzésekkel, a mi bizonyítja, hogy a 
visszavonulás a legnagyobb rendben történik. 
A nyugati csapatok parancsnoka. A forditás 
hiteléül: Maior Muntean Teofil.

— Közgyűlés. A „Marosillyei Kerületi Ta
karékpénztár Rt.“ f. év augusztus hó 8-ikán 
d. e. 11 órakor rendkívüli közgyűlést tart. 
Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. A köz
gyűlési jegyzőkönyv vezetésére egy és annak 
hitelesítésére két részvényes megválasztása. 
3. Három igazgatósági és ezáltal esetleg meg
üresedő felügyelő-bizottsági tagsági hely be
töltése.

— Elmentek a színészek. Gáspár Jenő 
szinigazgató társulata öt heti itt tartózkodás 
után befejezte előadásait. A társulat, amely itt 
jó emlékeket hagyott maga után, egyelőre 
Piskin fog működni. Hisszük, hogy ott is 
meg fogja nyerni a közönség tetszését és 
elismerését.

— A budapesti építőipar helyzete 1919- 
ben. A Budapesti építőmesterek, kőműves
mesterek és épitési vállalkozók szövetsége most 
adta ki évi jelentését a szövetség 1919. évi 
működéséről. A jelentés részletesen ismerteti 
az építőipar helyzetét, amelyet érdekes ada
tokkal világit meg. A jelentés szerint az év 
első negyede alatt mindössze negyven építés 
iránti kérvényt nyújtottak be a főváros épi

szoktam néha-néha a nevezetesebb eseteket 
elmondami.

— Persze a minisztériumban van idő erre 
elég, — nemde?

— A városnál vagyok, — feleié a tanácsos.
— Ah, a városnál I — szólt hirtelen Ha

mupipőke és nagyon elgondolkodott.
Csejthey ezután megmutatta, hogy ügyes 

társalgó és gyakorlott udvarló, mert nemcsak 
le tudta kötni a leányka érdeklődését, hanem 
töcbször jóízűen meg is nevettette.

— Csakhamar elérték a házat, hol Hamu
pipőke lakott.

— Itthon vagyok, mondá Hamupipőke, — 
köszönöm uram szívességét..

— Oh kérem ... de hiszen ez borzasztó 1 
hogy lakhat már ilyen közel ... És mikor 
fogom ismét látni? Mert még nagyon sokat 
tudnék elmondani erről a tárgyról.

— Majd a legközelebbi zápor alkalmával I
— nevetett Hamupipőke, — és azzal búcsút 
véve kísérőjétől, besietett a házba.

— Ennivaló kis teremtés I — mondá a 
tanácsos, — holnap várni fogom.

— Városi tanácsos... szerencsés véletlen... 
ki tudja . . . gondolta magában Hamupipőke,
— majd meglátjuk. Holnap biztosan várni 
fog reám valahol.

Hamupipőke nem csalódott. Másnap a ta
nácsos csakugyan eléje került ismét és csat

tési osztályánál, ezek közül azonban az első 
nyolc nap alatt érkezett be a legtöbb, vagyis 
ezek benyújtói már régebben elhatározott mun
kák végrehajtását kérelmezték. Március 29-től 
augusztus 1-ig összesen tizennyolc ilyen kér
vényt adtak be, de a kérvényezők közül egyet
lenegy sem fogott uj építkezéshez, hanem va
lamennyi kisebb átalakítást kérelmezett. A bu
dapesti téglagyárak kartalegyesülése egész év
ben mindössze 5.8 millió darab téglát szál
lított le, holott rendes épitési konjunktúra ide
jén 310 millió tégla volt az évi eladás. A szö
vetségi tagoknál foglalkoztatott épitőmunkások 
száma a kommün előtt 950 volt, holott az 
utolsó békeév hasonló heti átlaga 2700 szak
munkást tett A jelentés részletesen foglalko
zik a munkásügyekkel, élesen világítva reá a 
kollektív szerződés káros eredményeire.

— A C. F. R. kolozsvári főigazgatósági 
főpénztárnokának rehabilitálása. A napi
lapokból olvashattuk, hogy Corvin Arthur fő
igazgatósági főpénztárost, városunk szülöttét 
azzal vádolták meg, hogy a tisztviselők fize
téseire kiutalt 10 millió leit az „Albina“ ma
rosvásárhelyi fiókjánál a magasabb napi áron 
beváltotta és á 2 K-val számolta el. A lapok
ban igy meghurcolt főpénztáros vizsgálatot 
kért maga ellen. A vizsgálattal egyidejűleg a 
bukaresti „Adeverul“ c. napilap julius 14-iki 
száma ez ügyben A. D. Velicunak, a köz
ponti főigazgatóság generális főpénztárosának 
megjelent nyilatkozata szerint Corvin főpénz
táros tényleg a kérdéses időben — mint sok 
más esetben is — Bukarestben járt, hogy a 
fizetésekre szükséges leit lehozza. Ez alka
lommal a pénzügyminisztériumtól 17 millió 
leiből 7 milliót leiben kapott, a többi 10 millió 
leiről pedig egy miniszteri utalványt, melyet 
Marosvásárhelyen az „Albina“ fiókjánál kel
lett felvennie 20 millió korona értékben. A. 
D. Velicu bukaresti központi főigazgatósági 
főpénztáros nyilatkozata értelmében Corvin 
főpénztárost ez ügyben semmiféle mulasztás 
vagy szabálytalanság nem terheli, mely kö
rülményt nemcsak az „Adeverul“, hanem a 
„Pátria“, az „Újvilág“ s más hivatalos lapok 
is megerősítettek. Úgy a főigazgatóság, vala
mint Corvin főpénztáros e vádakkal szemben 
a birói eljárást meginditotta.

lakozott hozzá. És is ment ez a következő 
napokban is, valahányszor a leány a városba 
ment.

A tanácsos alig várta az időt, hogy vele 
lehessen, hogy vele beszélhessen. És napról- 
napra kivánatosabbnak, ingerlőbbnek találta, 
különösen mikor azt vélte észrevenni, hogy 
a leányka sem idegenkedik tőle, sőt. . .

Nem telt bele nagy idő és Csejthey Ha
mupipőke szüleit is megismerte és hetenkint 
egyszer-egyszer eljárt a házhoz.

Egy látogatás után a tanácsos elégedetten 
mosolygott.

— A gyümölcs most már megérett... azt 
hiszem, nemsokára ölembe hull ... És elé
gedetten dörzsölgette kezeit.

Ugyanekkor Hamupipőke kacagva tapsolt 
kezével szobácskájábán.

— Most már lehet I hiszen, jól számítottam I
A következő találkozás alkalmával Hamu

pipőke hirtelen odafordult Csejtheyhez.

— Tanácsos ur, egy nagy kérésem volna.
— Már teljesítve is van . . .
— No csak ne oly tüzesen I — nevetett 

Hamupipőke. — Kegyed oly jóindulattal vi
seltetik családunk iránt, hogy merek önhöz 
fordulni egyik unokaöcsém érdekében. A fia
tal ember tanult, szorgalmas, törekvő, csak 
nincs szerencséid. Már évek óta van a vá-
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— Élénk fürdőélet Algyógyfürdőn. A 
rómaiak idejében is híres gyógyvizű fürdő- 
gyógyi fürdő ez évben is nagy látogatottság
nak örvend. Az összes szobák le vannak fog
lalva úgy, hogy átutazó vendég szállást alig 
kaphat ott. Amint hirlik, a kaláni fürdőben 
is hasonló tultömöttség van. Megyénk e két 
híres fürdője nagy jövőnek néz elébe.

— Szervezkednek a székely méhészek. 
A székelyföldi méhészeti egyesületek elnökei 
felhívást bocsátottak ki a méhészettel foglal
kozókhoz, melyben egy nagyobbszabásu szö
vetkezet megalakulását hirdetik. A szövetke
zet célja: a méhészgazdaságok létesítése a 
Hargita völgyeiben. A termelés értékesítése, 
viaszipari műhely létesítése, továbbá a méh
családok biztosításának bevezetése és a mé
hészgazdaságok törzskönyvelése az értékesítés 
szilárdítása s a székelyföldi tájfajta méh ex
portálása céljából. A szervezetbe beakarják 
vonni az összes kis és nagy tenyésztőket, 
valamint a méhészet iránt érdeklődőket, kik
nek évi osztalékát mézben biztósitják. Ez üz
letrész 200 koronában van megállapítva, mely
hez üzletrészenkint 5 kor. szervezési költség 
járul. A szövetkezet székhelye Székelyudvar
hely lenne. Az alakuló gyűlést augusztus el
sején Székelyudvarhelyre hívják össze. Az 
alakuló gyűlésen a Csikvármegyei Méhész- 
Egylet képviseletében dr. Elthes Gyula is részt 
fog venni. Megyénk méhészeinek figyelmébe 
ajánljuk e szövetkezet megalakulását, köves
sék e példát.

— Magyar marad a nagyváradi jog
akadémia. A nagyváradi jogakadémia jövő 
tanévére vonatkozólag most érkezett le a 
közoktatásügyi kormány határozata, amely 
szerint a jogakadémia tannyelvea jövőben is 
magyar marad és a tanítás is minden fenn
akadás nélkül folytatható.

— Áresések az Unióban. Párisi lapok 
alapján jelenti a „Kurír“, hogy az Egyesült- 
Államokban az áresések krízissel fenyegetik 
a kereskedőházakat. Egy rend ruha ára 60 
dollárról 28—50 dollárra, a női ruhaáru 50 
százalékkal, a cipők ára 20 dollárról 11 dol
lárra esett. A mezőgazdasági termékek árai 
ezzel szemben szilárdak.

rosnál mint dijnok, de nem nevezik ki, mert 
nincs, aki pártfogolja.

— Hisz ez természetes, — feleié a taná
csos. Ne is mondja tovább. Majd segitünk a 
dolgon! Bízza csak reám.

A tanácsos felirta a fiatal ember nevét.
Pár hét múlva, a tanácsos sugárzó arccal 

állított be. Éppen az unokaöccs is ott volt 
Hamupipőéknél, kit most bemutattak Csejt- 
heynek.

— Nos amice, sikerölt 1 Sok lólás-futásba 
került, de meg vau 1 Ott a kinevezés, kö
szönje meg szépen Hamupipőke kisasszonynak.

Hamupipőke forrón megszoritotta a taná
csos kezét.

— Ön igazán önzetlen, nemeslelkü jó barát 1
— Csak nem is kell mindennek hasznát 

lesni I — feleié önérzettel a tanácsos. Az ön 
öröme — az én jutalmam.

— És azt hiszem, még inkább fog örven
deni, ha elárulom, hogy ez a fiatal ember 
nekem nem unokaöcsém, hanem jegyesem I 
Most már nemsokára — férjem ! — szólt ra
gyogó arccal a leány.

A tanácsos hamar megértette a dolgot. Kissé 
savanyu arccal, de ő is gratulált.

Mikor pedig elment, a lépcsőházban meg
állt és igy monologizált:

— Valid be, Csejthey, hogy lefőztek 1 Ir
galmatlanul lefőztek. Oh az a vipera!

— A németek követelései a spai kon
ferencián. Berlin jul. 19. Németország, tá
mogatva a kisázsiai és a lengyelországi ese
ményektől, valamint a Tardieu által törrént 
leleplezéstől, mely szerint Anglia, Olaszország 
és az Egyesült-Államok nagyarányú kedve
zéseket voltak hajlandók tenni a birodalom
nak, a vesaillesi békeszerződés revíziójára tö
rekszik. Legfőbb követeléseik, hogy Németor
szágot a legtöbb kedvezményben részesített 
államok közé sorozzák, hogy a német kikö
tőkre, viziutakra és vasutakra vonatkozó kor
látozások megszűnjenek, Keletporoszország 
és a birodalom közt való forgalom biztosi- 
tassék a Lengyelországhoz való csatlakozás 
és a német alattvalók vagyonának további 
likvidálása véget érjen. A német kormány, 
mondják képviselői a spai konferencián, csak 
akkor lesz abban a helyzetben, hogy kötelessé
geinek eleget tegyen, ha a szövetségesek telje
sitik ezeket a kívánságokat. A spai konferen
cia tanácskozásainak felfüggesztése nyilván 
ezekkel a követelésekkel függ össze.

— Mozi hír. A helybeli „Egyesült Erzsé
bet mozgó“ újra egy kiváló filmmel kedves
kedik a közönségnek. „A kettős kereszt titka“ 
cimü amerikai Pathé-filmgyár hírneves drá
mája lesz bemutatva négy egymásután követ
kező előadásban. Az első előadás hétfőn, 
26-án, a második kedden, a többi pedig a 
külön hirdetendő napokon. A mozi vállalat 
vezetősége ezzel is — mint a „Monté Cristo“ 
filmmel — megmutatta, hogy áldozatok árán 
sem riad vissza attól, hogy közönségének igé
nyeit kielégítse.

— A rendőrség figyelmébe. Az iparis
kola mellett elfolyó patak hosszú hidján két 
helyen is lyuk tátong. Ez utón is kérjük a 
rendőrséget, hogy a város által a hidat ho
zassa rendbe, mert könnyen megeshetik, hogy 
eme nyílások embernek, állatnak lábát tör
hetik ki.
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< NERHAFT JÓZSEF,
I a „Korió" kávéliáx bérlője, Sxtoím, Főtér.
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„KORZÓ“ kávéház és cukrászda
Szászvároson. -*-'**^

Ajánlja jégbehütött naponkénti friss 
csapoiásu sörét. Kitűnő reggelik, 
viliásreggehk, ebédek, vacsorák, hi
deg ételek valamint fajborok kap
hatók. Fagylalt, tészták, torták 
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Ismét forgalomba hoztuk a hölgyek 
kedvenc arcszépiő készítményeit, a

MARGIT CRÉMET
mely zsirtalan, ártalmatlan, rögtön 
szépít. — Pár napi használat után 
a redős, ráncos arcbőr bársonysima 
lesz. — Szeplők, májfoltok, börat- 
kák eltűnnek. Legfinomabb, szappan
lúgtól mentes arcszépitö szappan a

MARGIT SZAPPAN
lidit, szépít, fiatalit. — Pompásan, 
simán és szépen fedő hölgypor a

MARGIT POUDER
Készítményeink békebeli minőségben 
készülnék és hogy azok semmiféle 
káros anyagot nem tartalmaznak, a 
legteljesebb felelősséget vállaljuk 
Dr. FÖLDES és HEHS 

vegyészeti gyára Aradon.
Kapható mindenhol. ♦♦ Kapható mindenhol.
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— Betiltották a hipnotikus előadáso
kat. Az „Aradi Hírlap“ írja: Az utóbbi idő
ben nemcsak Aradot, de az egész országot 
elárasztották hipnotizőrök, kik a legtöbb na
gyobb városban nyilvános előadásokat ren
deztek. Az orvosok úgy a szuggerálást, mint 
a hipnotizálást a médiumokra, sőt a közön
ségre is veszélyesnek tartják és sok esetben 
fel is léptek ellenük, sőt Kolozsváron leg
utóbb a hatóság be is tiltott egy ilyen elő
adást. Most érkezett meg a megyei főorvosi 
hivatalhoz a belügyminisztérium rendelete, 
mely az összes hipnotikus és szuggeszciós 
előadásokat betiltja. A rendelet indokolásában 
megállapítja, hogy a hipnózis nagyfokú ter
jedése a közönségre igen káros hatással van. 
Egyúttal kimondja a rendelet, hogy orvosok
nak is csak gyógykezelés céljából szabad a 
hipnózist igénybe venni és akkor is két tanú 
jelenlétéhez köti a hipnózis alkalmazását.

— Székely Méhész cim alatt adta ki f. 
évi julius hó 1-én Gáli Imre magyar méhé
szeti felügyelő a székelyföldi méhtenyésztők 
irányítása és szakoktatása céljából a régóta 
nélkülözött s nagy hiány betöltő erdélyi ma
gyarság méhészgazdasági szaklapját. A szak
lap 2 ives terjedelemben változatos és gaz
dag s többnyire alkalomszerű közleményeket 
tartalmaz s hozza a székelyföldi vármegyék 
méhészegyesületei elnökeinek a méhészgaz
dákhoz intézett felhivást egy nagyobb sza
bású méhészeti szövetkezet megalakítása tár- 
gyábán. Végül a vegyesek rovatában több ér
dekes apróságot közöl a méhészeti állapotok
ról. Méhtenyusztéssel foglalkozó gazdáknak 
e lap nélkülözhetetlen. Megjelenik minden hó 
1-én kétíves terjedelemben. Előfizetési dija 
egy évre 80 korona, ami tekintve a lap ter
jedelmét, a mai viszonyokhoz mérten elég 
jutányos. Megrendelhető: Gáli Imre méhészeti 
felügyelőtől Székelyudvarhelyröl, hová az elő
fizetési dij postán beküldendő.

— Figyelmeztetés! A háztulajdonosokat 
és lakókat ez utón is figyelmeztetjük, hogy a 
tűzrendészed szabályokban előirt óvintézke
déseket megtegye és betartsa. Minden udva
ron kádban, hordóban vagy más nagyobb 
térfogatú edényben viz legyen, létra s egy 
kézi veder, hogy tűz esetén rögtön az oltás
hoz lehessen fogni. Amint értesültünk, a rend
őrség a napokban a fenti rendelkezés mikénti 

I betartása felől meggyőződést akar szerezni s 
e végből az udvarokban razziát fog tartani. 
A mulasztók szigorú büntetésben fognak ré
szesülni.

— Mibe kerül egy utazás Amerikába. 
Hollandia és Amerika között megindult a sza
bályszerű gőzhajó közlekedés. Rotterdam és 
New-York között lévő távolságot a háború 
előtti idő alatt járták meg. Az utasok köte
lesek Bukarestben láttamoztatni útleveleiket az 
illetékes konzuloknál. A hajójegyek árai a kö
vetkezők : Bucurestitől New Yorkig 4500 lei; 
Bucurestitől Montrealig 5000 lei; Második 
osztályon Bucurestitől New-Yorkig 7000 lei;

! Elsőosztályon a Simplonnal Párison át kü
lönleges ágyakkal ellátott kocsikon 13827 lei.

— Vonatok érkezése — Szászvároson.
Arad felől érk. 612. személyv. reggel 5 ó. 07 p.

„ . . 610. m d. u. 14 ó. 03 p.
Tövis . „ 615. » reggel 1 ó. 15 p.

„ , „ 609. • d. u. 13 ó. 29 p.
Mind a négy vonathoz úgy Aradon mint Tö
visen közvetlen csatlakozás van Temesvár, 
Brassó vagy Kolozsvár felé, illetve Alvincen 
át Nagyszeben felé.

— Aki eladni vagy venni akar bármit, 
az hirdessen a „Szászváros és Vidékéiben. 
Lapunk a megye minden városába, közsé- 

1 gébé jár s igy a hirdetés eredménnyel jár. 
'Hirdetési dijak árszabás szerint.
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— Orvosi hír. Dr. Tartler Vilmos orvos 
Szászvároson Főtér 8. szám alatt újra meg
kezdte rendeléseit. Rendel naponként d. u. 
4 órától kezdve. Gyógyít bőr és nemi beteg
ségeket. Salvarsaninjectio.

— Ahol tilos a kurtaszoknya. A was- 
shingtoni igazságügyminiszter rendeletet adott 
ki, amely szerint az amerikai nők szoknyájá
nak térden alul kell érniök. A határozat ellen 
a washingtoni női szabók és kereskedők til
takoztak, mert a szoknyák hosszának meg
állapítása jelentékenyen megkárosítja őket, 
mivel rengeteg kurta szoknya van raktáron. 
A washingtoni tanács azonban nem volt haj
landó a rendeletet megváltoztatni.

Njomtlósz-tanonc
azonnali belépésre felvétetik 
lapunk kiadóhivatalában :!:

Stojkai borviz literes és félliteres 
üvegekben nagyban és kicsinyben 
kapható Májer Testvérek cégnél, 
Szászváros, Országút. 9 3-3

2 vagy 3 gimnáziumot végzett 
fiú tanulónak azonnal felvétetik He
gedűs Lajos asztalos-mesternél, (mű
hely a Kún-kollegiumban.) 156 6-

Jóminőségü ecetszesz és ecet 
kapható nagyban és kicsinyben Stern 
Manó fűszer- és vaskereskedésében 
Strada Regala No. 12. 13511—

il „SzászuáFosi Hönyvnyomda Részvénytársaság“ 
könyv- és papirkErEskBdéséhE egy tanuló, 
ki magyarul, németül és románul be
szél, azonnal felvétetik.

Szokott On hirdetni?

Nyomatott a SzAszvArosi Könyvnyomda Részvénytársaság oyorssajtóján 1920

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

az hirdessen a

Többszöri,állandó 
hirdetéseknél 

nagy kedvezmény!

Többszöri, állandó 
hirdetéseknél 

nagy kedvezmény!

í Schmidt M. Károly I
§ szoba- és cimfEstö, mázoló, Szászvároson. §

X

í Schmidt M. Károly szobafestő,
163 Szászváros, Malom utca. 510 B

<• ✓ V ' f V X' •

Elvállal mindenféle e szak
mába vágó munkálatokat úgy 
helyben mint vidéken. Kívá
natra készít költségvetéseket.

„KORONA^SZÍLLODA Szászváros.
Szobák, ebédek, vacsorák, 
naponta friss csapolásu SÖF, 
kitűnő fajborok, ;
minden este cigányzene!

speil EDE, a Korona vendéglőse.
- --SA

Svéd-faszeg 
mindenféle nagyságban, 
kicsinyben és nagyban 
----------- kapható -----------

Májer Testvérek
kereskedő cégnél

Szászváros, Ország-ut.
15 I-
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Eladó egy teljes szalongarnitura, zon
gora, varrógép, konyhabútor és más 
apróság. Ország-ut 32. sz. 14

Értesítés I
Tisztelettel értesítem a n. é. 
közönséget, hogy műhelyemet 
és raktáramat

Ország-ut 18. sz. 
alá helyeztem át. Elvállalok 
mindenféle gépek javítását, 
lakatos munkákat, vízvezetéki 
felszereléseket, továbbá raktá
ron tartok benzint, gépolajt s 
mindennemű gépalkatrészeket 

Oidéhi megrEndEléSEh gyorsan és pontosan 
eszközöltetnek. Tisztelettel:

Filimonescu József
mechanikus.
Szászváros, Ország-ut 18. sz.
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Nagy István
cipész-mester

Elvállal e szakmába vágó 
bárminemű munkákat. 
Raktáron tart kész árukat 

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

123 16-25


