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--------- Megjelenik minden vasárnap. ---------

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

Kéziratok nem adatnak vissza.
Hirdetések árszabály szerint, többszöri hirdetésnélárkedvezmény.

Tempóra mutantur.
Aki a jelenen át tekint vissza a múltba, 

legelső gondolata — önkéntelenül is az, hogy 
az idők változnak, összead, kivon, oszt, szo
roz s az eredmény? meg kell állapítania, 
hogy ami volt, az elmúlt s ma az erdélyi 
magyarságnak legvitálisabb érdeke az, hogy 
a megmásithatlan tényleges állapotba végle
gesen belenyugodva, minden eszközt, min
den idejét és tehetségét arra fordítsa, misze
rint jogainak, nyelvének, kultúrájának meg
védése céljából itten Erdélyben: Nagyromá- 
niában feltétlenül szervezkedjék.

Ma már a rezisztálást nagy hangon köve
telt „megmentők“ is keserű mosollyal kezdik 
bevallani, hogy ők a dolgot másképpen gon
dolták, de ezeknek száma, fájdalom, még ma 
is elenyészően kevés. De annál nagyobb a 
„hívők“ száma, kik repátriáltatásuk után is 
hontalanoknak érezhetik magukat, lévén olyan 
wiggon-városnak lakói, hol szennynél, nyo
morúságnál, sóhajnál egyebet nem látnak, 
nem hallanak.

Akik magukat nem repátriáltatták és itt ma
radtak, bizonyára azzal az elhatározással tet
ték, hogy a tényleges hatalmat elismerve, a 
megváltozhatlanba belenyugodva, uj hazájuk
nak hűséges alattvalói is legyenek. De annál 
megdöbbentőbb annak a gondolata, hogy en
nél az elhatározásnál már tovább nein men
tek. Pontot tettek activitásuk útjára s az idő
től várják, hogy változzék az ő kívánságaik, 
vágyaik szerint.

Nincsen nagyobb oktalanság a tétlenség
nél, s pláne mai napság, midőn minden perc 
villámként rohan el fejünk fölött, hogy a jelen 
meglévő energiáit tunyaságukból felrázva, 
egygyé sűrítse, hogy aztán kísérletet tehessen 
a veszett fejsze nyelének a megmentésére.

Itt-ott felhangzik egy-egy buzdító cikk a 
szervezkedés szükségességének érdekében, el
olvassuk, talán tárgyalunk is arról, de — ma
rad minden a régiben, mert úgy gondolko
dunk, hogy: ejh, mit, majd megsegít az Isten 1 
Meg ám, ha magunkon is segitünk.

Jól tudjuk, hogy a magyarságnak vezér
szerepre predesztinált intellektueljei közül csak 
nagyon kevesen maradtak itten. Ezen keve
sek közül is alig akadt egynéhány, kinek esze 
és szive helyén lévén, ki mert állni a po
rondra, hogy közönségét jogairól, de viszont 
mai helyzetéről s ennek folyományaként: te
endőiről, kötelességéről is felvilágosítsa. Né- 
háuy lap állandóan felszínen tartotta s foly
tonosan a szervezkedés szükségességét han
goztatta. Mindhiába 1 Ezen ősi mondással fe
leltek :

— Ejh, valahogy csak leszünk, megsegít 
az Isten 1

Ezen átoknak is nevezhető nemtörődömség 
azonban — szerencsére csak látszólagos, mert 
a magyarságnak vezérszerepre nem hivatott 
nagy tömege minden szótlansága s látszóla
gos egykedvűsége mellett is tisztán lát, ki
tünően hall s van annyi helyes érzéke, hogy 
a halogatást, jövője biztos alapokra fektető

alkalmának elszalasztását bűnnek minősítse, 
s van annyi értelmisége, hogy észrevegye azt, 
ami halad, valamint azt is, ami áll. Mert úgy 
gondolkodik: w

— Én nem lehetek népem vezére, mert 
annyit nem tanultam, de-megértem a helyes 
és okos beszédet. De hát mit tegyek, ha a 
vezetőknek beillő urak is vonogatják a vál- 
lukat? És egyúttal szomorúan látja, hogy 
éppen csak az ő szekere rekedt meg a ká
tyúban.

És igy nincsen jól.
Azt tartja egy régi példabeszéd, hogy: aki

nek esze van, annak hivatalt is ád az Isten. 
Ma ezen példabeszédnek igy kell hogy han
gozzék :

Akinek esze van, annak kötelessége talpra 
állni s minden idejét és tehetségét arra for
dítani, hogy népét a lehető legboldogabbá 
tegye. A lehetősége megvan ennek, csak egy 
keveset engedni kell a kényelemszeretetből s 
a bűnös nemtörődömségből annál is inkááb, 
meri egyúttal mindnyájunk jövőjéről van szó 
s nem egyesekéről.

Mire várunk? Talán arra, hogy a béke
szerződés pontozataiban lefektetett jogainkat 
amúgy is respektálni kell? Üres áöréndok. 
Néma gyermeknek anyja sem érti a szavát.

Szervezkedni kell. A parlamentbe képvise
lőket kell küldeni, kik aztán óhajainkat, vá
gyainkat, szükségünket törvényes fórumon tol
mácsolhassák, jogainkat, érdekeinket meg- 
védhessék s minden egyes esetben olyan 
szószólóink legyenek, kiknek szava nyom is 
valamit a mérlegen1

Ébredj tunya álmodból, szegény magyarom, 
nehogy álmod vége keserű ébredés legyen.

Nem kerül nagy fáradtságodba: nyisd ki a 
szemedet, hogy láss, aztán fogd meg test
véred kezét s vele együtt beszélj, beszélj, 
sird el panaszodat, talán erre a „hívatottak“ 
is felébredjek s magukat megemberelve, té
ged is elvezetnek oda, ahol a szóból értenek, 
ahol megtudják, hogy mi kell neked s ahol 
végre is megmutatják a helyes utat, mely 
boldogulásodhoz vezet.

Mert az idők változnak, nekünk pedig éb
ren kell lennünk, hogy a változott körülmé
nyek között is a helyes, a megnyugvásunkra 
vezető utat választhassuk.

Kosxtolánsxky István.

A volt angol külügyminiszter
Németország hEfogadásáróI a NépszöuetségbB.

London, dec. 5.
Grey lord volt angol külügyminiszter Li

verpoolban mondott beszédében szükséges
nek nyilvánította, hogy a volt ellenséges ál
lamok, mihelyt csak lehetséges, fölvétessenek 
a Nemzetek Szövetségébe, mert ha ez meg 
nem történik, ellenszövetség alakul, s a'Világ 
visszakerül a régi hadi szövetségek rendsze
réhez. Németország — mondta Grey — ke- 
vésbbé lesz veszedelmes, ha részese lesz a 
Nemzetek Szövetségének. Egyúttal tiltakozott 

a volt külügyminiszter a titkos szerződések 
ellen is.

Sakkverseny Szászvároson.
Az evang. ifjúsági-egylet (Jugendvéréin) sa

ját helyiségében ez évben immár a második 
sakkversenyét rendezi. E verseny agális veze
tője Schuller Adolf, akinek fáradozása ered
ményezte e sakkversenyek rendezését. A ver
seny november 29-én vette kezdetét 14 részt
vevővel. A verseny elnöke Hefner János ny. 
táborszernagy, a versenyzők pedig a követ
kezők : Frank Fridrich vicárius, Herlea Sándor 
polgármester, Kaufman Emil tanuló, Kniesl 
Fülöp. magánzó, Mester Mihály tanár, Örs 
Zoltán ny. vasúti főellenőr, Schelker Gusztáv 
kereskedő, Schelker HelmuMcereskedő, Schel
ker Hugó az evang. szásziskola igazgatója, 
Schuller Adolf fényképész, Trostel Károly 
molnár, Vass Gyula gipszgyáros, Weltzer 
Frigyes kereskedő.

A vetseny befejezéséről és eredményéről 
annak idején refelálunk. Nagyon örvendetes 
dolog, hogy e nehéz időkben is a nemes 
sakkjáték érdeklődést tud kelteni s nemcsak 
a játékosok verődtek össze szép számban, 
hanem a versenyt figyelemmel Kísérő nézők ia.

A királykérdés miatt 
bonyolódik a magyar kormányválság.

A „Keleti Újság“ irja: (Budapest, dec. 11. 
Saját tud.) A magyar kormányválságnak újabb 
fordulata van: Teleki Pál visszaadta a kor
mányalakításra kapott megbizatását a kor- 
mányzónaö. A magyar kormányt tehát nem 
ő fogja összeállítani. Nem tudott a kormány
zópárt csoportjaival megegyezésre jutni, kü
lönösen a királykérdés kiéleződése miatt. Te
leki ugyanis nem akart semmiféle lekötő ál
láspontot vállalni s az elodázást tartotta he
lyesnek. Mások azonban nyílt állásfoglalást 
követelnek az uj kormánytól.

Politikai körökben azt hiszik, hogy Teleki 
visszalépése után nagyatádi Szabó Istvánt, 
Rubinek Gyulát vagy Bethlen Istvánt dezig- 
nálják kormányelnöknek.

Bukovina nyugtalankodik
a bonok be nem váltása miatt.

Az „Ellenzék“ irja: (Csernovitz, dec. 11.) 
A negyven százalékos bonok be nem váltása 
miatt Bukovina lakossága között élénk nyug
talanság észlelhető. Különben is a bukovi
naiak nagyon elégedetlenek amiatt, hogy Bu
kovina ügyeit ezen terület vezetőinek meg
kérdezése nélkül intézik. A pénzügyi helyzet 
ott is kétségbeejtő. A koronabeváltás kataszt
rófával fenyegeti a tartományt. Itt is minden 
számítás nélkül történt a beváltás. Cserno- 
vitzban nagy tiltakozó gyűlést tartottak, ame
lyen kimondották, hogy követelik a beváltás 
alkalmával tett Ígéret teljesítését.
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Aphorismák.
Az örökké erőltetett mosolygásu arc, a tulud- 

variasság, előzékenység, a sima modor s a kirí
vóan tulválasztékos öltözet alatt mindig valami 
rut tulajdonság lappang. Óvakodjunk az ilyen 
emberektől. Az igaz magyar ember szive — 
Tóth Béla hires írónk szerint is — a szájá
ban van, vagyis, ami a lelkén, az a szájában 
is. A magyar a jó és nemes tulajdonságokat 
az ellenségben is dicséri, mig aljas és nem
telen dolgokért a barátját is lekorholja.

*
A buta és korlátolt gondolkozásu emberek 

ebbeli gyarlóságukat legtöbbször hallgatag- 
ságba burkolják, ha azonban általánosan el
ismert kapacitások valamit állitanak, sürü fej- 
bólintgetással helyeslik azt még akkor is, ha 
azok véletlenül szamárságot mondanak. A te
kintélyek előtt mélyen meghajtó ilyen alakok 
legtöbbször jobban boldogulnak az életben, 
mint a nyiit, egyenes szivü és szókimondó 
emberek.

*
„Az Isten nem ver bottal“, mondja a magyar 

közmondás, (pedig bizony néha jobb volna, 
ha rögtön kiporozná a rossz májú emberek 
nadrágját, mielőtt elkövetnék a sok rosszat 
embertársaikkal szemben.) Sokszor be is iga
zolódik e mondás s ilyenkor az Isten földi 
igazságszolgáltatását látják benne. Ezért van 
az, hogy sokánál legnagyobb igazságtalan
ságokat, gazságokat a legkeresztényibb türe
lemmel viselik el.

*
Az uzsorás olyan mint a vérszipó, azzal a 

különbséggel, hogy a vérszipó ha jóllakott 
lefordul áldozatáról, ellenben az uzsorás soha
sem tudván jóllakni, örökösen szipolyoz.

8an-Toy.

NAPI HÍREK.
— Minden magyar embernek kö

telessége belépni az EMKE tagjai 
közé. Tagul jelentkezhetni a Szászvá
rosi Könyvnyomda Rt. papirlizletében. 
Tagsági dij 20 lei évente. Alapitó tag 
500, örökös tag 1000 leit fizet egy- 
szersmindenkorra.

— Áthelyezés. A kolozsvári belügyi ál
lamtitkárság Baternay Sándor marosillyei fő- 
szolgabirót a kovásznai járáshoz hasonminő 
ségben és a VII. fizetési osztály I. fokazatába 
való sorozással áthelyezte.

— Eljegyzés. Löwy Sámuel helybeli ke
reskedő leányát, Rózsikét, a napokban je
gyezte el Márton Elek, Márton Éliás alsó- 
városvizi kereskedő fia. (Minden különös ér
tesítés helyett.)

— Ritka esemény. Kohn Lázár petro- 
zsényi kereskedő nov. 30-án ünnepelte meg 
házasságának 40-ik évf dulóját. A nem min
dennapi ünnepélyen a nagy kiterjedésű ro
konságon kivül számos ismerős vett részt.

— A karácsonyi vakáció a ref. Kún- 
kollegiumban f. hó 10-én kezdődött és tart 
január 23-ikáig, amely napon az előadások 
újra megkezdődnek.

— Arcképes igazolványok érvényének 
meghosszabbitása. Az állami, városi és me
gyei alkalmazottak arcképes vasúti igazolvá
nyainak és mindenféle utazási kedvezményei
nek a dolgát 1921. évi január elsejétől kez- 
dődőleg kiveszik a CFR. államvasutak hatás
köre alól és azt Bukarestben az illető minisz
tériumok, megyékben pedig a főispánok ha
táskörébe utalják. Hogy azonban az uj intéz
kedés következtében a tisztviselőket semmi

féle kátrány ne érje, a kolozsvári CFR. Igaz
gatóság úgy intézkedett, hogy 2—2 lej meg
újítási illeték lefizetése ellenében a régi arc
képes igazolványok érvényességét március hó 
31-éig meghosszabbítja.

— A szászváros! ref. Kún-kollegium 
münoros fillérestélye. F. hó 4 én este folyt 
le a ref. Kún-kollegium második fillérestélye. 
A műsor minden egyes pontja magas szín
vonalon állott, úgy, hogy a szép számban 
megjelent közönség a legnagyobb érdeklődés
sel hallgatta azt végig s megelégedésének sürü 
tapssal adott kifejezést. Az estély műsorából 
különösen Dósa Piroska urhölgy művészi 
technikájú zongorajátéka, valamint Folkend 
Gyuláné urhölgynek Lobstein Alice urleány 
precíz zongorakisérete mellett művészi rutin
nal előadott énekszámjai keltettek nagy ha
tást. Szabó Gizi urhölgy a tőle megszokott mű
vészi tökéletességgel előadott szóló hegedű já
téka nagy tetszést és sürü tapsot aratott. Az elő
adást reggelig tartó tánc követte, amelyen az 
ifjúság ugyancsak kitett magáért. A mulatság 
úgy anyagi, mint erkölcsi sikere főrészt dr. 
Görög Ferencné urhölgy érdeme, ki a jóté
kony célra ezúttal is átengedte magánlakását 
s fáradtságot nem ismerő buzgalommal min
dent elkövetett, hogy a fillérestély kitünően 
sikerüljön s fáradozása nem is volt hiábavaló.

— Uj napilap. Már közöltük, hogy a Ko
lozsváron megjelenő „Erdélyi Munkás“ c. 
szociálista hetilap napilappá fog átalakulni. 
A lap december 4-iki számában bejelenti, 
hogy f. év december 15-ikén megszűnik s 
továbbra „Küzdelem“ címmel, mint a szo- 
ciálistapárt magyarnyelvű napilapja szolgálja 
a párt érdekeit s fog sikra szállni a szociális 
eszmék megvalósításáért.

— A kazánvizsgálatot magánegyesü- 
letekre bízzák. Az ipari szempontból rend
kívül fontos kazánvizsgálati teendők ez idő 
szerint ép úgy, mint régebben a magyar re
zsim idejében is az iparfelügyelőségek hatás
körébe tartoztak. Magyarországon néhány év 
előtt már megpróbálkoztak azzal az ötlettel, 
hogy az iparfelügyelők tehermentesitése cél
jából az ipari gőzkazánok ellenőrzését és fel
ügyeletét egy magánegyesületre bízzák. Ez az 
egyesület azonban nem prosperált, mert a ka
zántulajdonosok nem léptek be tagjai sorába s 
így az egyesület fenntartásának költségei sem 
térültek meg. Újabban a román kormány ha
tározta el, hogy a kazánvizsgálatot az ipar
felügyelőségek hatásköre alól kivonja s azt 
egy magánegyesület kezébe adja át. Hogy 
azonban ez intézkedésnek a megfelelő hatályt 
biztosítsák, az összes érdekeltek részére a 
kazánvizsgától egyesületbe való belépést kö
telezővé akarják tenni. A megaiakitandó uj 
egyesület természetesen megfelelő számú mér
nököt és egyéb szakembert alkalmazna, akik 
átruházott hatáskörben voltakép az iparfelü
gyelőség helyett végeznék teendőiket. Ezek 
arra való tekintettel, hogy hivatalt eskü leté
telére is köteleznék őket, a vizsgálatokról köz
hitelű bizonyítványokat állíthatnának ki. Az 
erre vonatkozó tervezetet a kereskedelmi és 
ipari minisztérium most .küldötte meg a ke
reskedelmi és iparkamarának, amely a maga 
véleményét külön felterjesztés alakjában fogja 
közölni a minisztériummal.

— Feloszlik a piskii forgalmi főnök
ség. Az Erdély-felé történő forgalom simább 
lebonyolitására még 1896-ban Piskin forgalmi 
főnökséget állítottak fel. Eddig három főnöke 
volt mindössze ennek a hivatalnak, az első 
Balázs Árpád, a második Balázs Béla, (aki 
most Csabán teljesít szolgálatot) és a mos
tani forgalmi főnök, Kovács József, mindhár

man főfelügyelők. Hires volt a piskii forgalmi 
főnökség mindig arról, hogy a legfegyelme- 
zettebb vasutasságot nevelte. Miután az aradi 
üzletigazgatóság a határeltolódás folytán a 
sinhálozatának mintegy felét elvesztette, fel
merült annak a kérdése, hogy érdemes-e fen- 
tartani ezt a hivatalt, amelynek a munkáját 
most már az aradi üzletigazgatóság is elvé
gezheti. Amint értesülünk, már meg is tör
téntek az intézkedések arra vonatkozólag, hogy 
a hivatalt feloszlassák. Helyette Nagyszeben
ben, Piskin és Petrozsényban forgalmi kiren
deltségeket állitanak fel, amelyek hivatva lesz
nek a forgalom zavartalanságát biztositani.

— Felhivás. Hunyadvármegye területén 
működő összes magyar és német anyanyelvű 
áll., községi, társulati és felekezeti óvónőkhöz 
és elemi iskolai tanitókhoz és tanitónőkhöz. 
Tudomás és miheztartás végett közlöm az ér
dekeltekkel, hogy a közoktatásügyi Miniszté
rium kolozsvári államtitkárságának 31359— 
1920. sz. rendeletével intézkedett, hogy a 
Hunyadvármegye területén működő összes 
magyar anyanyelvű óvónők, tanitók és tanító
nők részére, akik nem rendelkeznek a Román 
államban előirt képesítéssel, nevezetesen Ro
mánia történetéből, földrajzából, alkotmány
tanából és a román nyelv és irodalomból 
(vagyis akik nem vettek részt a f. év nyarán 
tartott tanfolyamokon) 1921. év április és 
március 31-ike közötti időben Temesváron 
vizsgálatok rendeztessenek. A szász tanitók 
részére ugyanazon időben lesznek megtartva 
a viszgálatok, Nagyszebenben. A vizsgák pon
tos ideje utólag fog megállapittatni és köz- 
hirré tétetni a vizsgáló-bizottság részéről. Ezek 
előrebocsátása mellett felhívok minden érde
keltet, hogy addig lelkiismeretesen és alapo
san készüljön el az előirt tananyagból, hogy 
a vizsga sikeres letételéről bizonyítványt kap
hasson, annál is inkább, mert a vizsgálatok 
befejezése után egyetlen egy tanitó sem fog 
működhetni tovább ezen bizonyítvány hiányá
ban. Hogy a vizsgáló-bizottságot kellő időben 
értesithessem a jelentkezők számáról, felhivok 
mindén érdekeltet, (akinek nincs meg a nyári 
tanfolyamról szoló bizonyitványa) hogy leg
később f. évi december 31-ig Írásban jelent
kezzék alulírottnál. Jelentkezés alkalmával tün
tesse ki a községet és iskola jellegét, a mely
nél működik. Déva, 1920. december 2-án. 
V. Pana, kir. tanfelügyelő.

— Ne mulassza el a nagyszerű alkal
mat, hogy magának és csaladjának a leg
szebb, legértékesebb ajándékot megszerezze: 
fizessen elő az Ellenzékre még ebben a hó
napban az 1921. évre is, mert igy ajándékba 
kapja az Ellenzék 1921. évi nagyszerű nap
tárat, Erdély kincses kalendáriumát, s magyar 
könyvpiac legszebb, legértékesebb müvét, a 
melyből mindent megtud, amelyben minden 
benne van, amit a gazdának, munkásnak, 
tisztviselőnek, kereskedőnek, iparosnak tudnia 
kell, hogy okosan eredményesen vezesse dol
gait, gazdálkodását, üzletét, iparát. Amellett 
annyi sok éidekes olvasmányt tartalmaz a 
kalendárium, hogy egy kis könyvtárral felér.

— Vádirat a Tisza-gyilkosság ügyé
ben. Az „Ellenzék“ Írja: Budapestről távira- 
tozza tudósítónk: A budapesti büntetőtörvény
szék vádtanácsa ma tárgyalta az ügyész
ség vádiratát a Tisza-gyilkosság ügyében. Az 
ügyészség gyilkosságra való fejbujtással vá
dolja Kéry Pált, Csernyák Imrét és Fényes 
Lászlót. Tettesekként vádolja az ügyészség 
Dobo Istvánt, Sztanykovszky Tibort, Horvát 
Sanovics Tivadart és Popány Józsefet. Mint 
bűnsegédek: Dr. Gátner Marcel, Lengyel 
László és Vágó Wilcheim Jenő szerepeltek a 
perben.
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— Felhívás. Hunyadvármegye területén 
működő összes róm. kath., ev. ref. ev. luth. 
és izr. felekezeti óvónőkhöz és ellemi iskolai 
tanitókhoz, A fennálló törvények értelmében 
és a román királyi közoktatásügyi Miniszté
rium kolozsvári államtitkárságának 31358— 
1920 sz. rendelete alapján felhívom a Hu
nyadvármegye területén működő minden fe
lekezeti óvónőt és ellemi iskolai tanitót és 
tanítónőt, hogy Déván, f. év december hó 
29-én d. e. 9 órakor a vármegyeház díszter
mében Déván a hivatalos hüségesktt letétele 
végett jelenjen meg. Minden óvónő, tanitó és 
tanitónő hozza magával az oklevelét és a ki
nevezési vagy választási okmányt eredetben 
vagy hiteles másolatban. Ezen okmányra rá 
fog vezettetni a hivatalos eskü záradéka. Az 
eskütétel megtagadása maga után vonja a ta
nításból való azonnali kizárást és nyugdíj
igény elvesztését. Valériu Pana, kir. tanfelü
gyelő.

— Román hang a közeledésről. Pauke- 
row Leonard az „Adeverul“ legutóbbi szá
mában hosszasan foglalkozik azzal a kérdés
sel, hogy micsoda kötelesség háramlik az er
délyi szellemi munkásokra, hogy itt élő né
pek baráti kezet nyújthassanak egymásnak. 
Bevezetésképen azt fejtegeti, hogy az erdélyi 
városokban a magyarok és románok közt most 
is teljes elszigetelség uralkodik „egyes dicsé
retes kivételektől eltekintve“. Mindkét fél csak 
a saját előadásaira és a maga színházába jár. 
Pedig mennyire hasznára lenne az országnak 
— Írja Paukerow — ha közeledés váltaná 
fel ezt az elkülönítést; ha ugyanazon állam 
polgárainak éreznők magunkat mindannyian 
és közös örömökben osztozkodhatnánk. Eb
ben az irányban elsősorban Erdély szellemi 
munkásainak, nemzetiségi külömbségre való 
tekintet nélkül, közre kellene működniük, a 
minek szükségességéről — Írja Paukerow — 
ö maga is igyekezett meggyőzni úgy a ma
gyar, mint a román újságírókat — Paukerow 
rámutat a gyulafehérvári hátározatok második 
évfordulójára való hivatkozássala kilenc pontra. 
Uj politika kiinduló pontjára óhajtja az ezek
ben foglalt elveket tenni; tényékké óhajtja 
átváltani azokat a tágkörü demokratikus esz
méket, amelyek valamennyi együttlakó nép
nek teljes nemzeti szabadságáról, egyenlő jo
gokról tökéletes, autonómiáról, vallásszabad
ságról és a közélet terén tisztán demokrati
kus szellemű kvrmányzásról beszélnek. Csa
kis ezeknek az elveknek megvalósítása te
remtheti meg — Írja Paukerow — Erdély
ben és az egész országoan a biztonság-, nyu
galom- és baráti együttélés feltételeit a kü
lönböző fajú és nemzetiségű lakosság közt. 
Aki pedig ebben az irányban dolgozik, az a 
román állam megszilárdítása érdekében vé
gez komoly munkát. Ezt pedig nemcsak a 
politikusok, hanem a közéleti, újságíró és iro
dalmi tényezők is hathatósan előmozdíthatják.

— Zongora-tulajdonosok figyelmébe. 
Tudvalevőleg Szászvároson nagyon sok egyén 
zongorázik s igy itt a zongorák száma elég 
tekintélyes. A hangolással volt is baj, ameny- 
nyiben helyben senki sem foglalkozott ezzel. 
Amint értesültünk, újabban Dnma Sándor 
helybeli hírneves cimbalom-művész (Romosz- 
helyi-utca 17. sz.) vállal olcsón zongora fel
hangolásokat.

— Szenet és földgázt találtak Brádon. 
A „Hunyadvármegye“ Írja: Az ACSEV. brádi 
telepén már régebben folytatnak kutatásokat, 
hogy az ott található barnaszén mennyiség 
fekvését és tömegét megáilapitsák. A közel
múltban bizottság szállt ki a telepre, hogy 
furatások utján kikutassák, melyik helyen fek
szik legközelebb a szén a föld felületéhez,

hogy a kitermelési munkálatokat megkezd
hessék. A gépanyagnak mai drágasága mel
lett ugyanis nagy nehézségekbe ütközne a 
nagyobb mélységekben fekvő szén felszinre- 
hozatala s mivel minden valószínűség szerint 
közel a felszínhez is fognak szenet találni, 
előbb ennek a kitermelését akarják megkez
deni. A furatások alkalmával több helyen 
földgázra is bukkantak, ennek a mennyisége 
és minősége azonban olyan, hogy a felhasz
nálására forditandó költségekkel nem áll arány
ban s ezért ipari célokra nem is alkalmas.

— A Keleti Újság és a Napkelet pá
lyázatai. A „Keleti Újság“ és a „Napkelet“ 
szerkesztőségeinek együttesen hirdetett vers- 
és novella pályázataira kilencvenhárom no
vella érkezett be. A biráló bizottság feldol
gozta a hatalmas anyagot és még e héten 
dönt a dijak odaitélése felől. Különösen a 
novellapályázat hozott meglepő eredményeket. 
A harminchárom irásmü között négy-öt a leg
magasabb klasist képviseli, de még legalább 
tiz van olyan, melyek az átlagtermés színvo
nalát meghaladják. A pályázat eredményét 
mindkét lap a karácsonyi számban teszi közzé 
s egyúttal megosztva közlik a pályanyertes 
és a kiemelkedő értékű pályamunkákat. Ez 
alkalommal újabb, nagyértékü pályadijakat fog 
kitűzni a két lap, ezúttal speciálisan erdélyi, 
tudományos kérdések feldolgozására. A re
gény pályázatot, mely ez év decemberének 
végén járna le, meg fogják hosszabbitani kö
rülbelül még egy félévvel, 'tekintettel a több 
oldalról beérkezett kérésekre, melyek a kitű
zött határidőt nem találták elegendőnek ko
molyabb elmélyedésü nagyobb alkotás szá
mára. E fontos irodalomfejlesztő, irók és ol
vasók munkakedvét és érdeklődését fokozó 
közleményeken kivül úgy a „Keleti Újság“, 
mint a „Napkelet“ tartalmilag és kiállításban 
a legértékesebb számot adja karácsonykor az 
előfizetők kezébe. A két lap karácsonyi szá
mai mérsékelt áron kerülnek majd a hirlap- 
árusi forgalomba.

— Értesítés. Mindazok, akik a „Szászvá-! 

rosi Takarékpénztár Rt.“-nál lisztre vagy bú
zára előjegyeztették magukat, a jegyzett meny- 
nyiséget Májer Testvérek cégnél (Ország-ut) 
átvehetik.

— Behozatali engedélyek megszünte
tése. A 2969—1919. számú decret lege, mely 
magában foglalja a behozatal céljából meg
engedett és a behozatalra tilos kereskedelmi 
cikkek jegyzékét, tudvalevőleg bizonyos ka
tonai ellenőrzést is állapit meg. Eleinte szó 
volt arról, hogy ez ellenőrzést meg fogják 
szüntetni, de most a kormány annak további 
fenntartását határozta el. A rendelettörvény
ben felsorolt cikkek jegyzékét utóbb revideál
ták és megállapították azokat a kereskedelmi 
cikkeket, melyekre nézve teljesen tilos a be
hozatal (A tabella), és azokat, amik behoza
talához engedély székséges (B tabella). A 
többi tehát, amelyeket a kiadandó rendelet 
nem említ, minden különleges engedély nél
kül lesz behozható. A jövőben tehát beho
zatali engedélyre (permis de importra) többé 
nem lesz szüksége.

— A „Keleti Újság“ karácsonyi száma. 
A „Keleti Újság“ ünnepi számait mindig fel
fokozott érdeklődéssel fogadta a közönség. 
Mióta a nehéz papirviszonyok csak némileg is 
könnyebbültek, a „Keleti Újság“ minden ün
nepre valóban ünnepi ajándékkal kopogtatott 
be előfizetőinél. Még bizonyára mindenkinek 
emlékezetében él múlt évi karácsonyi számunk 
meglepően tartalmas és az erdélyi magyarság 
kulturértékeit a csüggedés napjaiban európai 
szinvonalon felszínre hozó és a kiállításban

áldozatott nem kímélő bőkezűsége. Azóta iro
dalmi életünk váratlan lendületet vett, tárca 
rovatunk egy év során régi kiválóságok mel
lett egész sor uj, erőteljes tehetség előtt nyi
totta meg az érvényesülés útját. Ma már a 
„Keleti Újság“ dolgozótársainak tábora a régi 
budapesti lapokéval vetekszik tehetségben és 
gazdaságban. Karácsonyi számunk ehhez mél
tóan értékben még a tavalyit is felül fogja 
múlni. írók, tudósok, képzőművészek mun- 

jkálkodnak már a hatalmas anyag összegyűj
tésén, elrendezésén. Örömet fog hirdetni ez 
a szám azoknak, akik tűrhetetlenül bíznak az 
erdélyi kultúra erejébe és felemeli a gyengék- 

, nek, a csüggedőknek lelkét, uj hitet, uj bizal- 
Imat önt beléjük és kettőzött erővel serkenti 
! őket is a megváltó Munkára.

— „Távirati névjegyek“ a postán. A 
posta- és távirda intézménynek az egész or
szágra történt kiterjesztésével kapcsolatosan 
a táviratoknak egészen uj nemét vezették be. 
A „távirati névjegyekről“ van szó, amelynek 
voltaképen rövidített táviratok, amennyiben 
csak a címzett nevét és közelebbi lakcímét, 
valamint a feladó aláírását tartalmazzák. Ez 
az aláírás azonban nem lehet több három 
szónál. Különös jelentősége az ilyen módon 
való táviratozásnak különösen az alkalmi (ka
rácsonyi, újévi, születés vagy névnati, eskü
vői, stb.) üdvözléseknél, továbbá a megbe- 
szélésszerü táviratoknál van. Tekintetbe véve 
pedig a személyzet megfogyatkozott létszámát 
és az újévi és egyébb szokásos üdvözlések 
óriási számát, esetleg az ujitás a távirdahiva- 
tal nagy tehermentesitesével is járhat. A távi
rati névjegyek egységes dija úgy helyben, mint 
az ország egész területére nézve 2 lej 50 báni. 
Emellett az a kedvezmény is jár vele, hogy 
sem éjjel, sem vasárnap, sem ünnepnapokon 
az ilyen táviratok után különdijakat fizetni 
nem kell. Távirati névjegyeket külföldre fel
adni nem lehet.

— Táncvizsga. Kiss Ádám és Gálicz Sán
dor okleveles tánctanárok Szászvároson a 
„Centrál“ szálló dísztermében 6 heti tánctan
folyamot rendeztek, melynek záró vizsgája f. 
hó 9-én tartatott meg. A tánctanárok a nö
vendékek oktatását nagy sikerrel végezték. 
Az összes ma divó táncok ügyes betanításáért 
elismerés illeti őket, de a záróvizsga rende
zésének pongyolasága nem vált dicséretükre. 
A terem fütetlen volt, az ülőhelyek vastag 
porral voltak be lepve, továbbá a növendé
kék által bemutatott táncok alatt a zene — 
állván három tagból — nem volt kielégítő.

Árverési hirdetmény.

A szászvárosi román áll. elemi népiskola 
magyar ifjúsági könyvtára f. hó 28-án d. u. 
3 órakor az áll. elemi iskola igazgatói iro
dájában tartandó nyilvános árverésen eladatik.

Tudomásvétel végett közli az
79 1—2 Igazgatóság.

Eladó egy ház gyümölcsös és 
szőlő-kerttel. Bővebbet Wid
mann Károly urnái, Szászváros, vil- 
lanyvilágitási iroda (városháza.) 89

Klavier-Unterricht wird erteilt zu 
mässigen Preisen bei A. Guggenber- 
ger, Broos, Romoshelyergasse No. 2.

__________________________ 77 3-3___________________________  

Kjomdász-tanonc 
azonnali belépésre felvétetik 
lapunk kiadóhivatalában
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I
Eladó bútorok. Egy teljesen uj egy 

személyes mahagóni háló-szoba (1 
ágy, 1 éjjeli-szekrény, 1 ruhás szek
rény, 1 három oldalas toilette-tükör.) 
Cim a Szászvárosi Könyvnyomda Rt. 
papirkereskedésében. 75 3—

Nagy, kétajtós, kitűnő karban levő

Mieim-szBlráy
eladó. Cim a kiadóhivatalban.

jutányos árban kapható

Májer Testvérek 0 
cégnél Szászváros, Országút.

Most érkezett , 
kenyér-, főző- és nulUs-liszt

GUNNE MIHÁLY
hentes és mészáros

Szászváros, Városháztér, a Rob-féle üzlet mellett

Van szerencsém tudatni a n. 
é. közönséggel, hogy a Város
ház-téren levő

mészáros és hentes
naponként friss készitményü 
virsli, száraz- és longyel-holbászoli, 
párizer, nyári szalámi, hússajt, disz- 
nófősajt, valamint marha- és ssrtÉs- 
hús, olvasztott zsír, tEpertyíi, zsírnak 
Való Szalonna ÉS háj napi árban 
kapható. Készítményeim Ízle
tességéről a n. é. közönség 
már meggyőződhetett s főtö
rekvésem ezután is az lesz, 
hogy t. vevőim igényeit min
denkor kielégítsem. A n. é. 
közönség szives pártfogását 
kérve, maradtam tisztelettel: 

GUNNE MIHÁLY 
mészáros és hentes, Szászváros, Városháztér.

83 1—5

^Abraham Józsefi 
kBíEsliEdő, Szászváros, Ország-ut, 

(a román iskolával szemben).

Karácsonyi vásár!!
Értesítem a n. é. közönséget, hogy 
a közelgő karácsonyra való tekin
tettel sikerült beszereznem

karácsonyfára való szalon
cukorkákat, csokoládét, külön
féle fűszereket, továbbá nullás
lisztet (kilója 6 lei 50 báni.)

Raktáron tartok kisüstön fő
zött valódi szilvóriumot, 
ára literenként 26 lei.

JOSIF ÁBRAHÁM

Stern Ferdinand
férfi- íí nöl-dlvat-takBdó Szászvároson.

Üzletmegnyitás!
Tisztelettel értesítem a n. é. 
közönséget, hogy a helybeli 
piacon, Vásár-utca 12. sz. alatti 

Németh-féle házban

férfi és női 
d ivat kereskedést

nyitottam. Raktáramban a mai 
viszonyokhoz mérten e szak
mába vágó mindenféle férfi és 
női divatcikkek jutányos árban 
kaphatók. — Főtörekvésem az 
lesz, hogy t. vevőim igényeit 
minden tekintetben kielégítsem 
A n. é. közönség szives párt
fogását kérve, maradtam teljes 

tisztelettel

Stern Ferdinánd
divatáru kereskedő. 84 1—6

*

í

Májer Hermann
szállító és fuvarozó, Szószvároson.

Értesítés!
Tisztelettel értesítem a n. é. kö
zönséget, hogy elvállalok 

mindenféle teher szállítást 
valamint személy fuvarozást

3

úgy a vasúti állomáshoz, mint ' ; 
vidékre is. Omnibuszom a vo- 
natjáratokhoz minden nap ki- M 
megy. Indulási hely a „Korona“ 3 
szálloda. Omnibusz-cjij a vasúiig 3 

személyenként 5 Lei. g
Fuvarozási megrendelések a
„Korona“ szállodában vagy a « 
Májer Testvérek cégnél (Ország- á
ut) eszközölhetők. A n. é. kö- 3 
zönség szives pártfogását kérve 3 
vagyok kiváló tisztelettel:

Májer Hermáim, 3
szállító és fuvarozó. 85 1—5

Tisztelettel értesítem a n. é. 
közönséget, hogy raktáram- 

bán mindenféle

Q

a

Stern Emánuel
vas- is füszErkErEskedö Szászvároson.

konyhai felszerelési cikkek, 
edények, horgony, horgo
nyozott és fekete lemezek, 
huzalok, (drótok) a legol
csóbb napi árban kaphatók.

•-------- Tisztelettel------- ~

Stern Emánuel
vas- és füszerkereskedő.

86 1-4

■
■

______ _ ________ __________________ ■■■■■■■■ — ■■■■■■■
Nyomatott a Szászvárosi Könyvnyomda Részvénytársaság oyorssajtóján 1920,

Jó karban levő zongorát hosz- 
szabb időre bérbe vennék. Ajánlatok 
e lap szerkesztőségéhez küldendők.

82 1-2

9 „Szászvárosi Könyvnyomda Részvénytársaság“ 
. könyv- És papirkErBSkEdÉsÉbE egy tanuló, 
i ki magyarul, németül és románul be

szél, azonnal felvétetik.

„KORONA“ SZÁLLODA Szászváros.

I

iae 24-

Szobák, ebédek, vacsorák, 
kitűnő fajborok literenként 
10 lei. Minden este Duma 
Pepi gordonka-szólista ve
zetése mellett cigányzene! 
Minden vonathoz omnibusz

SPEIL EDE, a Horaoa vendéglőse.

VLÁD VIRGIL
gyógyszertára Szászváros.

| Világcikk! Világcikk!

(
Vérszegények figyelmébe 
ajánljuk békeminőségü

China vasbor-unkat

I
 Gyári raktáron tartunk bél

és külföldi pipere-cikkeket

(szappanok, illatszerek,pú
der, hajszesz, szájvíz, fog
paszta stb.) Tisztelettel: 

t VLÁD VIRGIL gyógyszertára 
DEUTSCH, bérlő.

í 23 18—

■■

í „KORZÓ“ kávéház és cukrászda ?
z Szászvároson. •

Kitűnő reggelik, villásreggelik, x 
ebédek, vacsorák, hideg été- \ 
lek valamint fajborok kapha- x 
tók, továbbá tészták, torták s § 
hüsitő italok. Tisztelettel

| NERHAFT JÓZSEF,
S & „Kohó“ kávéim bérlője, Szászváros, Főtér. § 
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Városi Köityvn
Rmiipmi-Tánsasán **•
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elvállalja bármi
nemű nyomtatvá
nyok, részvények, 
művek, folyóira
tok, stb. legmo
dernebb stilszerü 
előállítását,,ennek

■
■
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<•nyíí5paPl^re5|jídí
bővelkedik a leg- 1

I
se ■nagyobb válasz

tékban irodai, is
kolaikellékekben, 
folyóiratok, vala
mint az irodalom 
legjobb műveiben 
stb. a legjutányo- 
sabb árak mellett
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