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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.

A hctediK Karácsony.
A világháború kitörése óta immár a 

hetedik karácsonyt ünnepli a világ ke
resztény emberisége. A Megváltó szü
letésének magasztos ünnepén még a haj
dani frontokon egymással szemben és 
harcban álló ellenségek gyilkoló, pusz
tító harcai is szüneteltek s most, amikor 
a győzők és legyőzöttek már két év
nél is hosszabb idő óta tartó béke
tárgyalásai még mindig izgalomban 
tartják az emberiséget, népeket, orszá
gokat, most, amikor hét év gyásza, 
könnyje, küzdelme, nyomorúsága, nél
külözése és a sok-sok rnillió ember 
elpusztulása miatt lázas buzgalommal 
akarják kikutatni, hogy ki és kik ezért 
a felelősek, most, igazán most van 
szükség arra a szeretetre, igazságér
zetre, mellyel Krisztus Urunk népeket, or
szágokat hódított meg szent eszméinek.

„Szeresd felebarátodat, mint tenma- 
gadat“, hirdette a Megváltó, de vájjon 
azok, akik ma a népek, országok sor
sát intézik s eme felelősségteljes mun
kában ma, Jézus születésének szent ün
nepén, szünetet tartanak, átérzik-e a 
krisztusi tanok örök igazságait s azo
kat a szent és örökérvényű törvénye-
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két, amelyek rfem ismernek bosszuál- 
lást, igazságtalanságokat? Vájjon a bé
kekonferenciák termeit áthatja-e a bet
lehemi jászolban született Jézus Krisz
tus szelleme ? Megtalálták azt az igazsá
got, amellyel a lefolyt hét év alatt az em
berek, népek leikébe lopódzott, befész- 
kelődött elégedetlenséget és elkesere
dést kiirtani tudják? A .békekonferen
cia, a népliga eddigi működése meg
teremtette-e a világbék^? Nem kell-e 
szomorúan tapasztalnunk, hogy az em

beriség egy része ma is pusztítja, gyil
kolja egymást s háborúkat folytat egy
más ellen ? A béketárgyalások termeibe 
nem hallatszik-e el az itt-ott fellángolt 
harcizaj, halálhörgés, a vész és pusz
tulás rémkiáltása?

Zugnak, búgnak a harangok, hirdet
vén a Megváltó születését, s e szent 
ünnepen remény száll sziveinkbe, hogy 
az, aki az emberiséget életévei váltotta 
meg, elküldi a földre az ő apostolait, 
hogy újra hirdessék az ő tanitásait, 
melyek az emberiség örökéletü törvé
nyeivé lettek immár kétezer év óta.

Uj apostolokra van szükség, hogy 
a forrongó világ lecsöndesüljön, apos
tolokra, akik krisztusi szeretettel és 
igazságossággal békitsék ki az egymás

iránt gyűlölködéssel eltelt népeket a köl
csönös megértés és megegyezésül apján.

Legyen vége az emberiséget pusz
tító háborúknak, legyen vége az elé
gedetlenségnek, a rombolásnak, jöjjön 
el az emberszeretet és békés munkál
kodás korszaka, ezt kívánja ma min
den igaz keresztény.

Megszületett az Ur Jézus Krisztus, 
zugnak, búgnak a harangok, s a mi 
leikeinkből hő ima száll az Egek 
Urához: Hatalmas Isten, trónusod jobb
ján ülő szent Fiad szellemét áraszd el 
e földön, hogy az emberiség újra ön
magára találva, békében, szorgalmas 
munkálkodásban áldhassa a Te szent 
nevedet!

Ifj. Szántó Károly.

Az uj magyar kormány névsora.
A nemzetgyűlés ülésén bemutatkozott az 

újonnan alakult magyar kormány: Rakovszky 
István elnök nyitotta meg az ülést s a jegy
zővel felolvastatta a kinevezett kormány név
sorát, mely a következőkből áll:

Elnök, külügy, nemzeti kisebbségek Ugye: 
Teleki Pál gróf.

Földmivelésügy, kisgazdaminiszter: nagy
atádi Szabó István.

Pénzügy: Hegedűs Lóránt.
Kereskedelemügy: Hegyeshalmy Lajos.
Közoktatásügy: Vass |ózsef.

A SZÁSZVÁROS ÉS VIDÉKE TÁRCÁJA. zeng benne. A pincérek mélán néztek ki a 
nagy tükörablakon. Odakint az utca szokatla
nul csöndes. Az utolsó villamosok robognak 
hazafelé.

Három alak ül a márványasztal mellett. 
Név szerint Cheh Alfréd életbiztosítási ügy
nök és szabadgondolkozó. Pergl Mihály vi
déki jogszogorló, a ki a harmadik szigorlatra 
készül és nem ment haza Szatmármegyébe, 
mivel az útiköltség a vizsgálati dijakra kell 
neki, Mocsy Béla filozopter, a ki ma jött ki 
az egyetemi kórházból és azért maradt Buda
pesten, mivel a betegség nagyon megviselte 
és nem akarta az otthonlevőket megszomo- 
ritani.

Különben régi kávéházi ismerősök. Olykor 
együtt szoktak alsózni. Jelenleg hallgatnak. 
Mindenik előtt üres teás csésze. Benne cu
kor van és a meggyujtott rum kékes lángok
ban ég. Elsőnek az utolsó szólal meg.

Mocsy Béla: ügy érzem, mégis csak jobb 
lett volna hazamenni. Egy kicsit megijedtek 
volna a sápadt arcomtól, az igaz, de azután 
legalább otthon lettem volna ilyenkor. Még 
eddig sohasem volt úgy, hogy az éjféli mi
sén otthon ne lettem volna. Különben éjfél
kor majd elmegyek a terézvárosi templomba.

Cheh Alfréd (felüti a fejét és leönti az égő 
cukrot teával): Hát egy kis cucli nem lenne 
jó, mi? Te is elhibáztad a korodat. Éjféli 
mise 1 Ugy-e, egy kis ólomöntés is. Meg egy

kis betlehemes játék. Csordapásztorok és 
efféle móka. Hé, Béla, ébredj 1 Már rég el
múlt a XIII. század. Ma már nem ad az efféle 
babonákra senki semmit. Ma már repülőgé
peken utazunk.

Mocsy Béla (legyint a kezével): Először 
is nem utazunk repülőgépeken. Másodszor 
pedig a XIII. században is voltak, a kik sem
miben sem hittek. Harmadszor pedig ma is 
vannak vallásos emberek, a kik azért egyál
talában nem hülyék. Ha jól tudom, Marconi 
és Blériot is az.

Cheh Alfréd: Alighanem rosszul tudod. 
A vallásos emberek nem találnak föl soha 
semmit.

Pergl Mihály (a cigarattájából füstfelhőt fuj 
közibök): Például Dante, Luther, Bacon, Sha
kespeare, Newton, Keppler... Mem értem, 
miért muszáj valakinek istentagadónak lenni, 
hogy okos ember maradhasson. Hiszen ha 
igazságod volna, akkor a világ ezer esztendő 
óta, a mikor mindenki vallásos volt, egy ta
podtat sem birt volna a helyéből előre moz
dulni. A vallás, az egészen más valami . ..

Cheh Alfréd: Kerékkötő a haladás szeke
rén. Kölönc a emberiség lába elótt. Az igaz 
hogy a vallásos emberek is találtak itt-ott föl 
valamit, de csak úgy véletlenül. Azonban nem 
vagyok képes fölfogni, hogy például Schwarc 
Benrátnak (vagy talán Berlhold?) mi szűk-

Mikor Krisztusok születnek.
Ködök borultak Silóé tavára, 
Csóvás csillag ült Sión felett, 
Rómában isten lett a földi császár, 
S az arénák gőgös márvány oszlopánál 
Az erdők vadja emberhúst evett.
És sirt a nyomor Genezáreth partján, 
Sionban biztak urak és papok, 
Meddő Salómék buja táncra pergett, 
Mig kivül a nép kenyérért esengett 
S pusztába zengtek bátor szózatok, 

így telt meg kinnal, jajjal és panasszal 
A földi sorsnak százezer fia, 
Mikor sarutlan indult Betlehembe, 
A világsorsát méhében cipelve 
A viselős koldus, — árva Mária.

Azóta mindig e világi sorsban; 
Ha kinnal, bűnnel teltek a zugok, 
Uj ige lesz testté a nyomorban, 
A gondolatnak szárnya nő a porban: 
Szú'.'íl.hfk ifjú, bátor Krisztusok.

Dutka Ákos.

Karácsonyi románc.
Irta: Quintus.

Karácsonyeste, nyolc óra. A fényes nagy 
kávéház egészen üres. Csak egy-két alak lé-
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Hadügy: Belicska Béni.
Igazságügy: Tomcsányi János.
Belügy: Ferdinándy Géza.
Közélelmezés: Benárd Ágoston.
Kimaradtak tehát az uj alakulatból Csáky 

Imre, Haller István, Rubinek Gyula, Sréter 
István, Bleier Jakab és Korányi Frigyes.

Hirdetmény.
A helybeli hadkiegészítő parancsnokság le- 

közlés végett a következő hirdetményt küldte 
be hozzánk:

Az ellenőrző bizottságok, melyek 1880— 
1896-ig szülöttek ellenőrzésére voltak kiküldve 
elvégezték munkáikat, ebből következik, hogy 
minden férfi, aki ezekben az években szüle
tett, birtokában kell hogy legyen egy elismer- 
vénynek, mellyel igazolni tudja magát a csend
őrség és a rendőrség közegei előtt, kiknek 
elrendelve van, hogy minden a megye terü
letén lévő személyt ellenőrizzenek s abban 
az esetben, ha oly személyekre akadnak, a 
kik nem jelentek meg az ellenőrző bizottsá
gok előtt, azokat a hadkiegészítő parancsnok
sághoz bekísérjék katonai helyzetük tisztá
zása végett.

A megye területén levő tartalékos tisztek 
65 éves korukig bezárólag sürgősen terjesz- 
szék elő a szászvárosi hadkiegészítő parancs
nokságnak a következő személyi adatokat: 
Vezeték- és keresztnév, születési hely és év, 
nemzetiség, lakóhely, polgári foglalkozás, to
vábbá hogy kérte-e felvételét a román had
seregbe ?

Azok a tartalékos tisztek, akik már a ro
mán hadseregben szolgálatot teljesítettek, kö
zöljék, hogy melyik ezrednél szereltek le és 
mikor. A román hadseregbe való felvételt a 
„Monitor Official“ számának és keltének a 
bejelentésével kell igazolni. Mindezen ada
tok Írásban 1921. január 1-ig beterjeszten- 
dők, ellenesetben a mulasztók szigorú bün
tetésben részesülnek a mozgósitási törvény 
50-ik szakasza szerint. Egyidejűleg közhírré 
tétetik, hogy minden férfi, aki állandó lakó
helyét egy hónál hosszabb időre elhagyja, 
köteles azt a csendőrség főnökének és a köz
ségi elöljáróságnak (polgármesternek) bejelen
teni úgy az eltávozáskor, mint visszatéréskor.

sége volt a szentháromság tanára azért, hogy 
a puskaport föltalálja ? Mondom, még a val
lásnak és az égő máglyának sem volt elég 
ereje, hogy az emberi gondolatot elnyomja, 
de a mióta a gondolat fölszabaditása elkez
dődött, igenis a vallástagadók és az ateisták 
csinálják a kultúrát. Ezek vezetnek. Ti csak 
úgy utánunk cammogtok, mint afféle hétszáz 
esztendős vén maradoncok. Most, a mióta az 
istentagadókat nem égetik el többé, rohanunk 
előre mint a gőzgép és a mienk a jövő.

Mocsy Béla: Úgy rohanunk előre, hogy 
nemsokára már ti fogtok minket, vallásos em
bereket máglyán elégetni. Itt-ott már rakjátok 
is a tüzet. Vagy nem terrorral kezdődött-e 
az emberiség minden szerencsétlenség?

Cheh Alfréd: Terror? Mi az a terror? Nem 
más, mint a magukat kiélt emberek üressége 
és gyávasága. Nem a szerencsétlenség kez
dődött terrorral, hanem a szabadság. A sza
badság pedig a vallástalanságot, ha úgy tet
szik: az istentagadást, ez pedig a kultúrát 
és haladást jelentette.

Pergl Mihály (megint nagyot fuj a ciga
rettájából: Robespierrenek pedig, a mikor a 
vegytanilag tiszta szabadságot megcsinálta, 
első dolga volt valami kéteshirü szinésznőt, 
azt gondolom Mile Candeille volt a neve, az 
ész istennőjévé kinevezni, oltárra ültetni és 
gipszből mindenféle ostoba bálványokat gyár-

Tartalékos tisztek ezt a jelentkezést a had
kiegészítő parancsnokságnál eszközük.

Hadkiegészítő parancsnokság, Szászváros. 
MAXIM sk., őrnagy.

A „Szászváros ás VidéK«“
amely 1921. évi január hó 1-én a 

IX-ik évfolyamba lépik, — mint annyi 
sok laptársa az adott viszonyok és 
körülmények között igyekezett s igyek
szik a vidéki sajtóra háruló felada
tokat teljesíteni. A lápok szerkesz
tése és előállítása nagy áldozatokat 
követelnek. A folyton emelkedő mun
kabérek és anyagárak miatt számos 
lap meg is szűnt. A nyolc év óta 
fennálló „Szászváros és Vidéke", kü
lönösen a háború kitörése óta, nem 
egyszer volt kénytelen megjelenhetésére 
reáfizetni, mert remélte, hogy nemsoká
ra a drágulás s ezzel az előállitási költsé
gek alább szállnak és hogy a közönség 
támogatása is nagyobb mértékben fog 
megnyilvánulni. Ez utóbbiban nem csa
latkoztunk s ez tette lehetővé, hogy la
punk megszakítás nélkül megjelenhe
tett. Amidőn az uj negyedév beálltával 
újólag a n. é. közönség támogatását 
kérjük, reméljük, hogy ezután is foko
zottabb mértékben lesz segítségünkre 
abban, hogy a köznek szolgálhassunk.

Szerény, kis vidéki heti lapocska va
gyunk, amely nem a világpolitika irá
nyítását tűzte ki célul, hiszen azt el
végzik nagy apparátussal dolgozó napi
lapok. Mi szükebb térre szoritkozva a 
megyei, városi és helyi érdekeket óhajt
juk szolgálni s a békés együttélésnek, 
együtt való munkálkodásnak és meg
értésnek vagyunk a hivei.

Lapunk nemcsak közérdekű cikkei
vel, híreivel, szépirodalmi és közgaz- 

tani a népnek. Volt köztük egy: a Bőség is
tennője, a kinek az emlőjéből viz szökött elő. 
Hát nem tiszta szamárság volt az, a mit ott 
a tiszta ész nevében csináltak ? 1 És ha már 
isten kellett, nem jobb lett volna mindjárt a 
réginél megmaradni? Azt legalább tudtuk 
hogy kicsofa és nem is járt volna annyi 
vérrel.

Mocsy Béla: Igen, igen. A ki a vallást 
megtámadja, az az örökkévaló isteni rendet 
támadja meg és bünhödnine kell, mint azok 
is bűnhődtek.

Pergl Mihály: Ezt már nem tudom, édes 
barátom. A régi görögök te>e voltak istenek
kel, vallással és hittel. Mindenre volt külön 
istenük, a mit ma elvont fogalommal fejez
zünk ki: a hajnalra, a félelemre, a termékeny
ségre, az álomra, a zenére, táncra, költészetre, 
drámára, mezőgazdaságra, iparra, kereske
désre, — szóval mindenre. íme mennyire val
lásos nép volt ezl Még a házából sem mert 
kimozdulni, hogy előbb Zeüsznek, Herének, 
Demeternek, Dionysosnak vagy nem tudom 
én melyik istennek ne áldozott volna. Annyira 
vallásosak voltak, hogy az istentagadókat egy
szerűen kivégezték. Sokratesnek is ezért kel
lett mérget inni. És azért a görögök mégis 
olyan fölséges kultúrát tudtak csinálni, a mi
hez képest a mi repülőgépes kultúránk su- 
vikszl Vagy mivel csinálta meg Mózes Izrael 

dasági közleményeivel igyekszik az ol
vasó közönség igényeit kielégíteni, ha
nem hirdetési rovataival is alkalmat 
nyújt arra, hogy az üzleti élet a ma 
már annyira elengedhetetlen hirdetéseit 
közzé tehesse.

Körlevelek, plakátok stb. nyomdai 
előállitási költsége a lapban való hir
detéssel szemben oly nagy, hogy a kö
zönség és üzletvilág ma már a lapok 
utján eszközli azt. Lapunk a megye 
minden részébe jár s igy az abban való 
hirdetés eredményre vezet.

Lapunk előfizetése ezután is:
egy évre 40 K — 20 Lei
félévre 20 „ = 10 „
negyedévre 10 „ = 5 „
egyes szám ára 50 báni. 
Nyilttér soronként 3 Lei. 
Hirdetések árszabás szerint.

Tisztelettel:
n „Szászváros ás flidéhe“

szerkesztősége és kiadóhivatala.

A református tanárok egyesülete.
A „Brassói Lapok“ irja: A régi hét erdélyi, 

ref. kollégium tanárai, illetőleg a tanári karok 
kiküldöttjei Nagyenyeden, a Bethlen-kollégi- 
umban — ottani kartársaik meghívására — 
f. hó 18-án értekezletet tartottak és azon „Ref. 
Tanáregyesület“ címmel egyesületet alakítot
tak, mely a régi úgynevezett erdélyi ref. ta
nári értekezleteknek egyesület formájában való 
uj életrekeltése. Megállapították az alapsza
bályokat, és megalakitották a tisztikart. Elnök 
lett Járai István, a nagyenyedi Bethlen-kollé
gium főgimnáziumának igazgatója, titkár Ju- . 
hász Albert, ugyanazon kollégium tanítóképző 
intézetének tanára, jegyző György Ferenc 
pénztáros Kónya Gyula, odavaló főgimnázi
umi tanárok. A választmányba mindenik ta- 
nárkerból egy-egy rendes és egy-egy pótta
got választottak. Az alakuló gyűlés utasította 
a tisztikart, hogy a Magyarországtól Nagyro- 
mániához kapcsolt területeken levő összes 

országát, ha nem vallással ? Ezek mind azért 
bukták meg, mert elvesztették az istenben 
való hitüket és ama bizonyos józan ész a föl
dön sehol sincsen. Ellenben az is igaz, hogy 
a Luther előtti két században éppen ilyen 
kizárólagos vallásosság akasztotta meg a fej
lődést és a kultúrát. Egy kis tagadásnak kel
lett közbejönni, hogy a világ szekere tovább 
foroghasson. Én csak annyit tudok tehát, hogy 
a vallás igen nagy dolog, de a történeti ta
pasztalat szerint épp úgy lehet a legfönsége- 
sebb kultúra mozgató ereje, mint a legnagyobb 
lelki szegénység forrása. Attól függ ...

Cheh Alfréd (irónikusan mosolyog): Me
gint a történettel jöttök. A királyok, főneme
sek, papok, katonák és mindenféle uralkodó 
osztályok csinálmányával. A történetben való 
hit éppen olyan babona, mint az istenben 
való hit. Azt is, ezt is az uralkodó osztályok 
csinálják. A karácsonyt is az uralkodó osztá
lyok csinálták, hogy az emberek gyöngédebb 
érzelmeit fölhasználják és békére bírják még 
a korgó gyomrokat is, kivált télen, a miko; 
se munka, sem ennivaló . . .

Mocsy Béla: Szörnyűség! Hiszen a nyo
morúság nem az istentől származik, hanem 
azt mink emberek csináljuk. És ha nem lenne 
többé semmiféle vallás, a nyomorúságnak is 
igazán vége lenne ?

Cheh Alfréd: Garantálom. Akkor módunk- 



1920. december 26. Szászváros és Vidéke 3

felső és középfokú ref. intézetak tanári testü
letéit szólítsa föl csatlakozásra, minthogy az 
egyesület megalakitói a szükebb keretek kö
zött csak egy országos jellegű egyesületnek 
a magvát akarták megteremteni, hogy az ekö
rül a mag körül annál könnyebben kijegeced- 
hessék.

Az egyesülej célja mindenekelőtt a jelzett 
területeken válságos viszonyok közé került 
ref. magyar nevelésnek és tanügynek azután 
a közös sorsra jutott ref. tanárok jól felfogott 
érdekeinek szolgálata. Ezekből származmak a 
ref. tanároknak sok tekintetben speciális és 
a többi felekezeti tanárokétól eltérő feladataik 
és érdekeik s ezért látták szükségét annak, 
hogy külön egyesületet alkossanak. Nem szán
dékoznak azonban sem elszakadni a Kolozs
várt 1920. október havában megalakult fele- 
kezetközi tanáregyesülettől, sem pedig azt 
gyengíteni, hanem készek vele bármikor együtt 
működni, s a közös munkában hozzásimulni, 
mert jól tudják, hogy a nagy célokban és a 
súlyos kötelességekben egyek a feladataik.

T> előfizetőinkhez!
Lapunk késedelmes megjelenésének 

oka — amint már többször jeleztük — 
az, hogy lapunk kinyomatását mind
addig nem eszközölhetjük, amíg a dévai 
cenzúrahivatalhoz beküldött lapmáso
latokat vissza nem kapjuk. így esett 
meg aztán, hogy az 1920. december 
12-én megjelenni kellett lapszámunk 
1920. december 19-iki kelettel ellátva 
csak 1920. december 21-én látott nap
világot.

Azt, hogy miért kell a megyei lapo
kat s igy a „Szászváros és Vidéké“-t 
is Dévára beküldeni cenzúrázás végett, 
amikor Szászvároson katonai parancs
nokság, állami rendőrség, kir. járás
bíróság van, amely hivatalok közül 
bármelyik is ellenőrizhetné lapunk tar
talmát, igazán nem tudjuk. Pedig a 
prefekturától, tanfelügyelőségtől, rend

bán lenne, sőt lesz is egykor, igazságosan 
elosztani a munkát és sikert és nem eszik 
meg a milliók -munkáját a papok, katonák, 
fejedelmek, főurak, tőkések . . .

Mocsy Béla: És akkor, ha valaki el akarja 
venni a pénzedet, ki fogja attól visszatartani ? 
Az istenben való hit és vallás nem, mert az 
nem lesz többé. A rendőrség nem, mert az 
sem lesz többé. A katonaság sem, mert az 
sem lesz többé .. .

Cheh Alfréd : Többet mondok. Az sem lesz 
többé, a ki el akarja venni. Sem gyilkos, sem 
tolvaj, sem csaló, sem hamisitó, sem senki, 
mivel nem lesz többé érdekében, hogy ilyen 
legyen. Az igazság lesz a földön az ur.

Pergl Mihály (fölnevet): És melyik nagy
kereskedő fog nektek annyi igazságot szállí
tani, a mennyi elég lesz az uj társadalmi rend
hez? Te, ha nekem tudsz olyan vagyonos 
embert mutatni, a ki nem akar többet annál, 
mint a mennyije van, rögtön beállók a ti sza
badgondolkozó egyletetekbe. Ámbár ki az ör- 
gög tud akkor szabadon gondolkodni, ha 
muszáj neki. Meg vagyox győződve, hogy a 
ti uj társadalmatok már harmadnapra kényte
len volna az igazsággal épp úgy cselekedni, 
mini Robespierre Candeille színésznővel. Meg
tenné istennek. De akkor megint jönni kel
lene egy uj Napoleumnak, a ki jól hasbarug- 
dosná az uj embereket, hogy imádni méltóz- 
tassanak azt az igazságot, a mit ő annak tart. 

őrségtől, polgármesteri hivataltól, ka
tonai hatóságoktól sűrűn kapunk ren
deleteket s más közérdekű közlemé
nyeket leközlés végett s bizony meg
esett s megesik, hogy mire azok nap
világot látnak, már idejüket múlták, 
mivel gyakran előfordul, hogy a ren
delet teljesítésének határideje már le
járt a lap késedelmes megjelenésének 
idejében.

Tisztelettel kérjük t. olvasóinkat, hogy 
a rajtunk kivül álló okokból származó 
késedelemért elnézéssel legyenek.

Tisztelettel:
a „Szászváros és OidéhE"

szerkesztősége és kiadóhivatala.

A szociális segélybélyegek uj tarifája.
Az eddigi hadisegélybélyegek helyett életbe

lépő szociális segélybélyegek uj tarifáját a hi
vatalos lap december 11-iki száma közli.

A luxuscikkek után 1, 2, 3, 4 és 5 leies 
bélyegek rovandók le.

A postai forgalomban és pedig belföldi le
velezőlapok és levelek után 10 báni, belföldi 
távirat, telefonbeszélgetés, szállítólevél után 
25 báni és válaszos belföldi vagy külföldre 
szóló távirat után 50 báni szociális bélyeg 
rovandó le.

A pénzügyi bélyegkötelezettség alá eső ok
iratokra és pedig csekkre, nyugtára és utal
ványra, bírósági bizonyítványokra, marhale
velekre, hatósági beadványokra, utazási és 
határátkelési igazolványokra 25 báni segély
bélyeg ragasztandó. A vasúti átvételi elismer- 
vényekre és értesitő levelekre szintén 25 báni 
rovandó le. A bankokmányok után 25, a fo
lyószámla kivonatok és értékpapírügyletek után 
50 báni segélybélyeg jár. Ezen alaptételen fe
lül az érték minden ezer leie után 50 báni 
külön fizetendő. Számlákra 25 báni segély
bélyeg illesztendő. Nyilvános előadások és mu
latságok belépődijai után minden leiért 10 
báni rovandó le. Hálókocsi jegyért 5 lei se
gélybélyeg fizetendő.

A luxuscikkért, melyek közé az automobi

Az ember bestia és elbizakodott lény, aki egy 
legfőbb tekintély nélkül képten együtt élni. 
És még nagy szerencséje, ha ilyennek az is
tent megtarja, mert különben kap helyette 
egy véreskezü, kegyetlen tábornokot. Vala
mely Julius Caesárt, Attilát, Napóleont... hi
szen mindegy, hogyan hiják.

Mocsy Béla: Igen, igen 1 Az istenben való 
hit és a vallás együtt születik az emberrel...

Pergl Mihály: Látod öcsém, ezt már me
gint nem tudom. Én olyan csecsemőt, a ki 
máris vallásos lett volna, nem ismertem még 
eddig. Mink csak azt tudhatjuk, hogy az is
ten és a vallás társadalmi lény, Zoon politi- 
kon, a mint Aristoteles az embarről is mondja. 
Hogy az isten olyan-e, a mint ábrázolják: 
tisztes aggastyán, kezében arany kormány
pálcával, — ezt talán még te sem hiszed. 
Csak annyi bizonyos, hogy ezt az óriási nagy
ságú és soha ki nem irtható társadalm fogal
mat máskép mint megszemélyesítve, tehát 
alakban és képben fölfogni és megtartani nem 
vagyunk képesek. Jelképek szerint tudunk 
csak élni.

Cheh Alfréd: Ahá 1 Itt van megint a régi 
népbutitás. Te a millióknak, az elbutitottak- 
nak valami faragott, vagy festett istent és 
ehhez illő szertartásokat és képeket akarsz 
adni, a milyen például a jászolban született 
Jézuska és efféle naivság. Te magad azonban 
valami elvont, egyetemes, eszmei istent, va

lok, arany és ezüstnemüek, parfümök, sely
mek, szőrmék, az 1500 leien felüli ruhák, 
600 leien felüli kalapok és 10.000 leien felüli 
szobaberendezések tartoznak, a következő ta
rifát kell alkalmazni: Ezer lei értékig 2 lei, 
1001—5000-ig 30 lei ezer leienként, 5001 — 
10.000-ig 40 lei ezer leienként, azonfelül a 
tárgy értékének minden ezer ieinyi része 
után 50 lei.

A kávéházi és vendéglői számlákra 5 leiig 
25 báni, 20 leiig 50 báni, 50 leiig 1 leu, 100 
leiig 2 lei rovandó le. Száz leien felüli ösz- 
szegnél minden megkezdett száz lei után to
vábbi 2 lei rovandó le. A tejmérésekbeni fo
gyasztás nem esik bélyegkötelezettség alá, ha 
az tíz leit meg nem halad, 10—20 leiig 50 
báni rovandó le.

A segélybélyeg-füzeteket a postahivatalok
nál lehet beszerezni. A bélyegek lerovásának 
elmulasztása büntetés alá esik.

NAPI HÍREK.
— Lapunk t. előfizetőinek, munka

társainak és barátainak boldog ka
rácsonyi Ünnepeket kívánunk!

— Minden magyar embernek kö
telessége belépni az EMKE tagjai 
közé. Tagul jelentkezhetni a Szászvá
rosi Könyvnyomda Rt. papirüzletében. 
Tagsági dij 20 lei évente. Alapító tag 
500, örökös tag 1000 leit fizet egy- 
szersmindenkorra.

— Beethoven születésének 150-ik év
fordulóját az egész világon a zeneértök meg
ünnepelték. A híres zeneköltő emlékének „Be
ethoven“ hangversenyek rendezésével áldoz
tak s sok város zenevilága impozánsan ün
nepelte meg Beethoven születésének 150-ik 
évfordulóját.

— Eljegyzés. Szabó József gyulafehér
vári kereskedő a napokban tartotta eljegyzé
sét Szőts Ferenc helybeli városi tisztviselő 
leányával, Ellával. Gratulálunk 1

— A róm. kath. leányegyesület dec. hó 
11-iki előadásáról helyszűke miatt jövő szá
munkban számolunk el.

lami privilegizált, az előkelő és uralkodó osz
tályok számára kieszelt istent csinálsz magad
nak. Szóval megint kibújik belőled a törté
neti és uralkodó osztály ideológiája.

Pergl Mihály: Te szamár, hiszen az én 
édesapám nem uralkodó osztály, hanem asz
talosmester. Nekem pedig nem kell valami 
extra isten, mivel én jobbat és tökéletesebbet 
úgy sem tudnék kieszelni, mint hetezer esz
tendő óta sok ezer millió ember képzelete és 
hite, a ki az isten gondolatát Chronostól kezd
ve Candeille színésznőig megtestesített. Én 
csak azt mondon, hogy a ti kétaraszos tiszta 
eszetekkel hiába is iparkodtok jobbat kitalálni, 
mint a mennyit olyan tömérdek ember olyan 
tenger idő alatt. Belebuktok, mint mindenki, 
a ki előttetek megpróbálta. Az isten hatalma
sabb nálatok!

Cheh Alfréd: Ez is obscurantizmus, csak 
más a fajtája.

Pergl Mihály (mosolyog): Nem. Lásd, én ' 
még csak vallásos embernek sem tartom ma
gamat. A templomba elmegyek és végtelen 
tisztelettel, sőt áhítattal telik el a szivem min
den vallásos hit láttára. A mások templomá
ban is. Mert én tudom, hogy azokban egy 
egy egész -világ története beszél hozzám és 
a milliókhoz. Az egész kurturtörténet, az egész 
társadalmi élet a sokaké, a tömegeké, múlt, 
jelen és jövő millióké. Ha azt kérdezed tőlem : 
hiszek-e mindabban az imádságban és ceri-
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— Az evang. szász egyház uj presbi
terei. A helybeli szász evang. egyház f. hó 
19-én választotta megy az uj szabályzatok 
alapján — melyek szerint nők is lehetnek 
presbiterek — presbitériumát. Az uj presbi
terek névsora a következő: dr. Markovinovich 
Viktor, Wegner Frigyes, Liebhard János, Graef 
János, Schelker Frigyes, dr, Schuleri Károly, 
Seiler János, Baumann Gusztáv, Graef Gusz
táv, dr. Martini Ágoston, Amlacher Emil, And- 
rae József, Brotschi Frigyes, Schuller Adolf, 
Antoni Rudolf Péter, dr. Kiéin Arminné. Ku
rátorrá újra dr. Antoni Ede választatott meg.

— Vallásos-estély. A szászvárosi ref. egy
ház női szervezete f. hó 26-án, karácsony má
sodnapján d. u. 5 órakor a Kún-kollegium 
dísztermében vallásos-estélyt rendezett a kö
vetkező műsorral: 1. Közének. 2. Melodráma. 
Szavalta Gönczy Irén, Baczó Mózesné zon
gora és Debreczeni Károly hegedű kísérete 
mellett. 3. Énekelt dr. Kristóf Györgyné, or
gonán kísérte Alföldy Béla. 4. Felolvasott 
Sinka Anna. 5. Dicsőség a magasban . . . . 
énekelte a dalárda Görög József vezetése mel
lett. 6. Karácsonyi játék. E'őadta 9 kis an
gyal, zongorán kisérte Szász Magda. 7. Köz
ének. Az.estély lefolyásáról jövő számunkban 
fogunk beszámolni.

— | Dr. Léhmann Róbert. | A magyar tudo
mányos világnak újra nagy gyásza van: dr. 
Léhmann Róbert, a kolozsvári kereskedelmi 
akadémia ny. tanára, megyénk szülötte, hosz- 
szas szenvedés után 84 éves korában meg
halt. A pátriárka kort ért tanár a régi sza
bású, nagytudásu pedagógusok közé'tartozott. 
Életrajzi adatai a következők: 1837-ben szü
letett Hunyadvármegyének Lozsád községében, 
ahonnan tanulmányai folytatására Gyulafehér
várra került. Középiskoláit elvégezve, tanári 
oklevelet szerzett, majd doktorizált, azután 
megszerezte az ügyvédi diplomát és mind
ezek mellett az orvosi tudományt is hallgatta. 
Közben nyelveket tanult s mondhatni, az ösz- 
szes világnyelveket beszélte. Déván ügyvédi 
irodát nyitott, de rövid idő múlva a keres
kedelmi akadémia tanáraként Kolozsvárra ke
rült, ahol Kiss Sándorral, dr. Veress Vilmos
sal az akadémia felállításában, fejlesztésében 
nagy szerepet játszott. Évtizedek hosszú so- 

móniában, a mit iátok, azt mondom: fájda
lom nem birok hinni. Elrontottátok a tiszta 
ésszel. De ha azt kérdezed, hogy akkor miért 
nem vagyok én is vallástalan és ateista, ak
kor ezt mondom: Ti vagytok tele előítélettel 
és ti vagytok babonások, mivel dölyfötökben 
azt hiszitek, hogy a ti értelmeteknek vannak 
ezek a dolgok átadva, holott ezek a társada
lom életéhez valók és maga a vallás is tár
sadalmi lény, a legnagyszerűbb valamennyi 
közt. Nem az az elmaradt középkori ember, 
a ki a vallásokat tiszteli, hanem az, aki a maga 
dölyfös eszével még ma sem tudja megtenni 
azt a megkülömböztetést, hogy az egyes em
ber egészen más törvények alá esik, mint a 
tömeg, a társadalom. Igenis, ti ateisták és 
vallástalanok oktalanabb lények vagytok, mint 
például... (Mocsyra tekint).

Mocsy Béla (mosolyog): Mint például én is. 
Pergl Mihály (nevet): Eltaláltad, öcsém I 
Odakint hirtelen csengetyüszó hallatszik. 

Fehérbe öltözött külvárosi fiuk papiros-betle
hemmel lépnek be a fényes nagy kávéházba. 
Mindeki összeszalad. Glória, glória I Mocsy 
Béla halvány arcán egy köny gördül alá. Pergl 
Mihály áhítattal nézegeti a betlehemet és ének
lésre biztatja a betlehemes gyerekeket.

Cheh Alfréd (mérgesen beönti az utolsó 
korty teát): Az ördög vigye el ezeket a la- 
teinereket, hátha mégis ezeknek van igaz
ságuk?

rán működött ott s ezen idő alatt generációk 
kerültek ki keze alól. Tanított és tanult. Tan
könyveket irt, irodalommal is foglalkozott, le
fordította Petőfi verseit román nyelvre, vala
mint az összes modern államok váltótörvé
nyeit magyar nyelvre. Hites törvényszéki tol
mács volt és a hires memorandum perben 
ő végezte a tolmácsi teendőket. Magas kora 
dacára csak pár év előtt vonult nyugalomba. 
Temetése a múlt hét péntekjén ment végbe, 
barátai, tisztelői, ismerősei és volt tauitványai 
óriási számban jelentek meg temetésén, úgy 
szintén az iskolák is szép számmal képvisel
tették magukat a végtisztességen. Nincs Er
délynek városa, ahol volt tanítványai közül 
ne lakna egy vagy kettő.

— A „Napkelet“ kettős karácsonyi számot 
ad 128 oldalon. Pályanyertes versek, novel
lák, egy befejezett kis regény és irodalmi kör
kérdésre beérkezett érdekes válaszok teszik a 
pompás szám tartalmát, melyet erdélyi kiváló 
grafikusok rajzai diszitenek. Paál Árpád ka
rácsonyi bevezető cikke kimagasló politikai 
esemény lesz. A jegyzetrovat a szokott ma
gas szinvonalon foglalkozik aktualitásokkal, 
külföldi eseményekkel, könyv- és zenekriti
kával. A tartalomban és kiállításban Erdély
ben páratlan áldozatkészséggel összehangolt, 
gazdag kettős szám 10 lejes áron kerül for
galomba s kapható lesz minden tőzsdében 
és könyvkereskedésben.

— A szászváros! evang. szász népis
kola f. hó 18-án a „Transsylvánia“ szálló 
nagytermében a szegény tanulók karácsonyi 
felsegélyezése céljaira müsoros-estélyt rende
zett, amely úgy anyagilag mint erkölcsileg 
fényesen sikerült. Este 6 órakor nyilt meg a 
karácsonyi bazár, ahol a kiállított tárgyak ke
rültek eladásra. Hét órakor vette kezdetét az 
előadás. Az első szám „A téli tündér biro
dalmában“ c. tánccal és énekkel bővelkedő 
karácsonyi játék volt, melyben a nagyszámú 
szereplők mindegyike remekelt. Ezt követte 
egy szép élőkép, mely után Wolf E. és Beriót 
G.-nek „A portiéi néma“ c. szerzeményét adta 
elő hegedűn Weltzer Frigyes ur művészi pre
cizitással, zongorán Schumacher Herta k. a. 
kisérte nagy sikerrel. Majdan Folkend Gyuláné 
úrnő énekelt el két dalt a tőle már megszo
kott művésziességgel. Végül Fernengel Rudolf 
ur bariton áriája (Bajazzó) keltett óriási tet
szést. Az estély szép sikere a rendezőség ügyes
ségét dicséri. A szép számban megjelent kö
zönség egy kellemesen eltöltött est emlékei
vel a késői órákban oszlott széjjel.

— A posta teljes kártérítést ad min
denféle könyvelt küldemények elvesztése 
avagy csonkítása esetén. A postaigazgató
ság múlt hó 19-én kelt 35633—1920. számú 
rendeletével ujjólag figyelmezteti az összes 
érdekelt postai személyzetet, hogy a postára 
adott küldeményekre a legnagyobb gondot 
fordítsanak, mivel hogy a hadiállapot meg
szűnvén a posta igazgatás a szabályszerű kár
térítéseket megadja, ha a felszólalások a postai 
küldemények feladásától 6 hónapon belül meg
történnek. Ennélfogva most már csak a kö
zönségen múlik, hogy az annyira bevált cso
magforgalmat ujjólag igénybe veszi-e — a 
mely egyedül hivatva van arra, hogy a mai 
nyomasztó és már-már elviselhetetlen drága
ságon enyhitsen.

— Pénzintézeti közgyűlés. A Körösbá
nya és Vidéke Takarékpénztár múlt vasárnap 
tartotta évi rendes közgyűlését Körösbányán 
Kell Lajos elnöklete alatt. Megválasztattak uj 
igazgatókul: Ádám Rezső, a brádi aranybá
nyatársulat főtisztviselője, Wachter Erich dr. 
orvos és Kugler Ferenc kereskedő Körösbá

nyáról, továbbá Hanzéros Géza gyógyszerész 
Nagyhalmágyról. Felügyelőbizottsági tagokul 
Czitrom Simon társláda pénztári tisztviselő, 
Brády Attila táblabiró és Schenk Károly timár 
Nagyhalmágyról. Az igazgatósági jelentést, 
mely szerint a forradalom alatt gárda fenn
tartására folyósított 58300 koronát, az évi nye
reségből leírásba helyezték és ezen leirás 
után 30000 korona tiszta nyereséget mutattak 
ki az 1019. évre — a közgyűlés tudomásul 
vette. Az 1919. évi osztalék szelvényeket, da
rabonként 2 és fél léiéi, az aradi ipar- és nép
bank pénztára váltja be.

— Sylvester-estély. Szász polgártársaink 
ez évber a „Transylvania“ nagytermében mű
soros Sylvester-estélyt rendeznek. Bővebbet 
plakátokon.

— Felhívás! Az Erdélyben és Bánátban 
lakó esparantisták a Marosvásárhelyen meg
alakult „Esperanto Centro por Transilvanio 
Kaj Banato„-val nevüket és lakáscimüket egy 
levelezőlapon tudassák. A fentirt esperanto 
központ a Svájcban (Genfben) székelő „Es
peranto világ-egyesület“-nek a tagja és célja 
az, hogy az egész világon elterjedt esperanto 
segédnyelvet terjessze, tanitsa. Az aviatikusok 
pár év előtt Bécsben tartott kongresszusán 
kimondták, hogy az aviatika nyelve az Espe
ranto. A giáci Kereskedelmi akadémián ren
des tantárgyként tanitják, az erdélyi és bánáti 
szociáldemokrata-párt ez év augusztusában 
tartott kongresszusa pedig elhatározta, hogy 
tagjai részére esperanto vándortanitói álláso
kat szervez s ilyen irányú határozathozatalra 
a világ összes szociálistapártjait felszólitja. A 
világbékét összekovácsolni hivatott népliga 
most folyó gyűlésein felmerült az a kérdés, 
hogy a népek képviselői a gyűléseken milyen 
nyelven érintkezzenek. A japán kiküldött az 
Esperanto nyelvet ajánlotta, mint olyant, a 
mely egyik nemzet hiúságát sem sérti s meg
tanulása pár hétbe kerül.

— Halálozás. Vasilka Simion városi rend
őrőrmester 57 éves korában f. hó 12-én meg
halt. Temetése f. hó 13-án ment végbe a gör. 
kath. egyház szertartása szerint nagy részvét 
mellett. Az elhunyt több évtizeden át volt 
városunk szolgálatában.

— A 9 es számú uj betegség. Zürichi 
jelentés szerint Franciaországban egy uj be
tegség fellépéséről tettek jelentést, amelyről 
csak annyit tudnak, hogy a keleti vidékekről 
hurcolták be az országba. Az uj fajta járvány, 
melyet az orvosok 9-es számú betegségnek 
neveztek el, a pestis egyik nemének látszik 
s különösen azokon a vidékeken lépett fel, 
ahol nagyobb számban fordulnak meg az 
Oroszországból érkezett menekültek.

— Felhívás. Hunyadvármegye területén 
működő összes magyar és német anyanyelvű 
áll., községi, társulati és felekezeti óvónőkhöz 
és elemi iskolai tanítókhoz és tanítónőkhöz. 
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, tanítók és tanító
nők részére, akik nem rendelkeznek a Román 
államban előirt képesitéssel, 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
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hírré 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 bizonyitványt kap
hasson, annál is inkább, mert a vizsgálatok 
befejezése után egyetlen egy tanító sem fog 
működhetni tovább ezen bizonyítvány hiányá
ban. Hogy a vizsgáló-bizottságot kellő időben 
értesíthessem a jelentkezők számáról, felhívok 
minden érdekeltet, (akinek nincs meg a nyári 
tanfolyamról szoló bizonyítványa) 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.

— A román államvasutak tarifaeme
lése. A Monitorul Oficial rendeletéről, mely- 
lyel a díjtételeket 100 százalékkal emelik, a 
következő részleteket jelenthetjük: Az emel
kedés alkalmazandó a rezsidijszabásra, vala
mennyi pótdijra, a birságokra, a kezelési, fel- 
és lerakási dijakra, fekbérekre, mérlegdijakra 
és mindazokra a dijtételekre, melyek a CFR.- 
rel kötött különös szerződéseken alapulnak. 
A különböző hivatalok tisztviselőinek kiadott 
permisszek dija is megkétszereződik, úgyszin
tén a gyárak és műhelyek munkásainak heti 
bérletjegyei és a tanulók bérletjegyei is. A 
tarifaemelés december 15 én lép életbe.

— Felhívás. Hunyadvármegye területén 
működő összes róm. kath., ev. ref. ev. luth. 
és izr. felekezeti óvónőkhöz és elletni iskolai 
tanítókhoz. 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 elletni iskolai tanitót és 
tanitónőt, hogy Déván, 1921. évi február hó 
1-én d. e. 9 órakor a vármegyeház díszter
mében Déván a hivatalos hüségeskü letétele 
végett jelenjen meg. Minden óvónő, tanító 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.

— A népszámlálás eredménye Déván. 
F. hó 14-én, kedden fejeződött be Déván a 
népszámlálási összeirás. A lajstromok össze
gezése szerint az eredmény a következő: Déva 
város összlakosságának száma: 7139, ebből 
férfi 3325, nő 3814. Nemzetiségek szerint ez 
a szám a következőkép oszlik meg: román 
2569, magyar 3612, zsidó 743, német és sváb 
126, más nemzetiségű 89.

— A székelyföldi méhészek gazdasági, 
ipari és kereskedelmi szövetkezete megalakult 
Székelyudvarhelyen. Célja a székelyföldi méh- 
tenyésztés szükségletének ellátására irányuló 
intézmények létesítése. A méhészeknek kap
táikkal való ellátása, a méznek exportképesé 
tétele, a méhcsalád biztosítása költészeny és 
tűz ellen. Részvényeseinek száma eddig 1000. 
Egy üzletrész 100 lei és 3 lei alapítási illetve 
szervezési költség. Székhelye: Székelyudvar- 
ne.';. * megválasztod igazgagóság nagy te
vékenységet fejt ki, hogy S ."égy székely vár
megye méhtenyésztőit egy táborC.a tömörítse.

— Szervezkednek a keresztény szoci
alisták. Udvarhely vármegyében nagy moz
galom indult be a keresztényszociális szerve
zet létrehozását illetőleg. Székelyudvarhelyen 
nov. 14-én a külömböző foglalkozású társa-

I

t •
dalmi körökből mintegy 200 főre tehető kö
zönség gyűlt össze s Tamás Albert gimn. 
igazgató elnöklete alatt kimondották a szer
vezkedés szükségességét. Csatlakoztak b ke
reskedők, az összes iparoságak, a földmive- 
lők és a tisztviselők. A szervezet az egész 
vármegyére kiterjedőleg tisztára a gazdasági 
tevékenység jegyében indítja be a munkát s 
bevonva a vármegye lakósságát, hasonló szer
vezkedésre hívja fel a többi székely vármegyé
ket is.

— A Zord Idők a marosvásárhelyi Ke
mény Zsigmond Irodalmi Társaság tulajdo
nába ment át. Szerkesztői Berde Mária, Mol- 
ter Kálmán, Dékáni Kálmán és dr. Hajdú Ist
ván lettek. A félhavi szemle karácsonyi száma 
nagyon érdekes.

— Az uj dohánytőzsdés. A szászvárosi 
dohánytőzsde gazdát cserélt. A pénzügyi mo
nopol igazgatósága gróf Festetits Gábriella 
férjezett Sziebelth Kálmánná trafiktulajdonos
tól — kinek üzletét Lobstein József helybeli 
kereskedő a pénzügyőrség ellenőrzése mellett 
már 13 év óta vezette — a jogot elvette s 
azt dr. Deák Simon helybeli ügyvédre ru
házta át s Így ezentúl a dohányfélék árusí
tása az uj tulajdonos által a várostól árve
résen 7100 lei évi bérért bérbe vett volt 
Barcsy-féle üzlethelyiségben fog történni.

— Hetenként 40 kocsi árukészlet Ro
mánia részére. Az „Erdélyi Merkúr" Írja: 
A prágai vasutügyi miniszter engedélyezte, 
hogy Pozsonyon és ‘Királyházán át hetenként 
40 kocsi árut szállítsanak Románia részére. 
Milyen szépen és kedvesen hangzik ez a hír
adás, de vájjon a fogyasztó közönség azzal 
a megnyugvással olvassa-e e hirt, hogy ebből 
a hetenkénti 40 waggon áruból olcsón jut 
valamihez? Hát a kis- és közép-kereskedők
jutnak-e abba a helyzetbe, hogy ők közvet
lenül szerezhessenek be árut Csehországból ? 
A külön vasutakkal rendelkező nagy cégek
kel, amelyek óriási tőkéikkel és jó „össze
köttetéseikkel" a szállítás és az árubehozatal 
minden előnyeit élvezik és kihasználják, fel- 
vehetik-e a versenyt a kis- és közép-keres
kedők, akiknek nagyrésze a mindennapi meg
élhetésért nagy küzdelmet fejt ki. A kis- és 
közép-kereskedővel ma a falusi paraszt-asz- 
szonyok vették fel a versenyt s nem egy eset 
bizonyltja, hogy a falvak közönségét sokféle 
áruval nem a hivatásos kereskedők, hanem 
a mindenféle elemekből álló „bátyus" speku
lánsok látják el. A hivatásos és tisztességes 
kereskedők védelmére erélyes intézkedés szük
ségeltetik, mert különben összeroppannak.

— „Kvittelni" akart az állammal. A 
„Csiki Lapok“-ban olvassuk a következőket: 
Az istenadta népben eddig sem tombolt va
lami túlságosan az adózási hajlandóság, de 
most egy idő óta különösképen leszoktak róla. 
Van is miatta elég baja a községi elöljárósá
goknak. Jellemző esetett mesélt el erről a kör
nyékbeli község jegyzője.

A falu egyik nagy gazdájának erősen fel
szaporodott az adótartozása, a vármegye pe
dig sürgetvén a pénzt, kimentek foglalni. Két 
gyönyörű tehén állt az udvaron:

— Ezeket lefoglalom. — Mondotta a jegyző. 
Azt már nem. Ha foglalni akarnak, foglal

ják le ezt.
És kihúzott a zsebéből egy bont.
— Csakhogy ezzel nem érünk ám semmit.
— Már miért nem ? Az állam tartozik ne

kem, de én is tartozom az államnak. Vissza
adom az államnak azt amivel nekem tartozik 
— és kvittek vagyunk.

Hogy a vita hogyan végződött azt nem 
tudjuk, az igazság kedvéért azonban meg 
kell jegyezni, hogy a két tehén mégis csak 
feliródot..

I

N YI LT T É R.") 

Nyilatkozat.
Alólirott ezennel kinyilatkoztatom, hogy fia

imnak senki semmiféle hitelt vagy kölcsönt 
ne adjon, mert ilyen kölcsönök nyújtásáért 
én semmiféle felelősséget nem vállalok, azo
kat ki n e m fizetem.

Szászváros, 1920. december 22-én.
Freilich Ignác.

*) Ezen rovat alatt megjelent közleményért nem 
villái felelősséget a Szerk.

Házvezetőnőnek ajánlkozik ma
gános úrhoz egy középkorú nő ja
nuár elseji belépéssel, vidékre is. 
Cím megtudható Márk Lászlónénál, 
Kasztói-utca 5. sz. 90 1-2

Francia származású uriasz- 
szony a kitünően bevált Berlietz- 
módszer szerint román, magyar vagy 
német ajkuaknak francia órákat ad. 
Úgyszintén zongorázni is tanít. Cim 
a szerkesztőségben. 94

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 4—

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 2—2 Igazgatóság.

airse
borbély h fodrász Szászvároson.

Értesítés!
Alólirott tisztelettel értesítem 
a n. é. közönséget, hogy üz
leti helyiség hiányában ipa- 
:-: romát lakásomon :-:

| Sétatér-u. 1. sz. alatt 
g folytatom. — Kívánatra főleg

házakhoz is rendszeresen
«■ eljárok s minden szakmám
ul ba vágó munkát elvállalok.
E -: Tisztelettel :-:

Hirsch Náthán,
borbély és fodrász. 92 1—3

Hol lehet fát olcsón felvágatni ?
Értesítés!

Alólirott tisztelettel értesítem 
a n. é. közönséget, hogy ben
zin-motoros

fűrész-gépemmel 
elvállalok házaknál fafelvá- 
gást egy öltől felfelé. Ár meg
egyezés szerint. Tisztelettel:

Popa József
mechanikus, Ország-ut 40. sz.

91 1-3
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Stern Ferdinand
férfi- és uői-dlwt-htrKkBdö Szászvároson.

Jó karban levő zongorát hosz- 
I szabb időre bérbe vennék. Ajánlatok 

e lap szerkesztőségéhez küldendők.
82 2-2

bőruzletében
Orăștie - Szászváros

Piața Regina Maria No. 19.

bel- és külföldi felsőbőrök, 
vaché- és bocskortalpak, 
cipészkellékek a legjobb 
minőségben, nagy válasz
tékban kaphatók nagyban 

és kicsinyben.

• •

Valódi Pálma gummisarok, 
kaptafa, fakéreg és homboki 
bocskorszeg megérkezett. —i- 
nagybani vétBlnEl megfelelő árengedmény!

95 1-3

GUNNE MIHÁLY
hentes és mészáros

Szászváros, Városháztér, a Rob-féle üzlet mellett

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

Németh-féie 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 2—6

9 „Szászvárosi Könyvnyomda Részvénytársaság“ 
i könyv- és papirhereskedésébe egy tanuló, 
i ki magyarul, németül és románul be- 
I szél, azonnal felvétetik.

„KORONA“ SZÁLLODA Szászváros.

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

KM 2a—

SPEIL EDE, a Korona vendéglőst

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

mészáros b hentes özlBtBmbgn 
naponként friss készitményü 
virsli, száraz- ás lEngyEl-holbászoh, 
párizBr, nyári szalámi, hússajt, disz- 
nófosajt, valamint marha- ás sertés- 
hús, olvasztott zsir, tBpBrtyö, zsírnak 
való szalonna ás 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 2-5

*

□

I

’Abrahám Józsefi 
hErsshEdő, Szászváros, Ország-ut, 

(a román iskolával szemben).

Nagy ünnepi vásár!!
Értesítem a n. é. közönséget, hogy 
a közelgő ünnepekre 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

Májer Hermann
szállító és fuvarozd, Szászvároson.

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

mindenféle teher szállítást l 
valamint személy fuvarozást

úgy a vasúti állomáshoz, mint 
vidékre is. Omnibuszom a vo
naláratokhoz minden nap ki
megy. Indulási hely a „Korona“ 
szálloda. Omnibusz-díj a vasutig I 

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

Májer Hermáim,
szállító és fuvarozó. 85 2—5

| VLÁD VIRGIL 2 
| gyógyszertára Szászváros. | 
1 Világcikk! Világcikk! '

Vérszegények figyelmébe 
ajánljuk békeminőségü

China vasbor-unkat
Gyári raktáron tartunk bel- 

Íés külföldi pipere-cikkeket
(szappanok, illatszerek, pú

der, hajszesz, szájvíz, fog- 
pászta stb.) Tisztelettel:

VLÁD VIRGIL gyógyszertára
t DEUTSCH, bérlő.

_____ _ 23 19- ________
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Tisztelettel értesítem a n. é. 
közönséget, hogy raktáram- 

bán mindenféle

Stern Emánuel
vas- ős füszErkerEskEdä Szászvároson.

I „KORZÓ“ kávéház és cukrászda
) Szászvároson.

z

Kitűnő reggelik, villásreggeiik, 
ebédek, vacsorák, hideg éte
lek valamint fajborok kapha
tók, továbbá tészták, torták s 
hüsitő italok. Tisztelettel

I NERHAFT JÓZSEF, 
| a „Korié“ kávéiul bérlője, Sxáuváros, Pótér. 
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konyhai felszerelési cikkek, 
edények, horgony, horgo
nyozott és fekete lemezek, 
huzalok, (drótok) a legol
csóbb napi árban kaphatók. 
Első Nagykomlósi Hengermalom 
liszt állandóan raktáron.

D
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elvállalja bármi
nemű nyomtatvá
nyok, részvények, 
művek, folyóira
tok, stb. legmo
dernebb stilszerü 
előállítását, ennek

•I* bővelkedik a leg- 1

■
■

I

== Tisztelettel — ! ~=

Stern Emánuel
vas- és füszerkereskedő.

»i 2-4
■

----------------- leg
nagyobb y^'.jsz. 
tékba.Tj irodai, is
kolaikellékekben, 
folyóiratok, vala
mint az irodalom 
legjobb műveiben 
stb. a legjutányo- 
sabb árak mellett
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Nyomatott a Szászváros! Könyvnyomda Részvénytársaság oyorssajtóján 1920.
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