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

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

A „Szászváros és Vtaflje“
amely 1921. évi január hó 1-én a 

IX-ik évfolyamba lépett, — mint annyi 
sok laptársa az adott viszonyok és 
körülmények között igyekezett s igyek
szik a vidéki sajtóra háruló felada
tokat teljesiteni. A lapok szerkesz
tése és előállítása nagy áldozatokat 
követelnek. A folyton emelkedő mun
kabérek és anyagárak miatt számos 
lap meg is szűnt. A kilenc év óta 
fennálló „Szászváros és Vidéke“, kü
lönösen a háború, kitörése óta, nem 
egyszer volt kénytelen megjelenhetésére 
reáfizetni, mert remélte, ho^y nemsoká
ra a drágulás a ezzel az előállítási költsé
gek alább szállnak és hőgy a közönség 
támogatása-isi’nagyobb -rnértéíoteeii fog 
nwaiyil^ulní.# itó^an , béketolerAciai , .

Whk 
tett, amidőn az uj negyedévbeálltával 
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 szorítkozva a 
megyei, városi és helyi érdekeket óhajt
juk szolgálni s a békés együttélésnek, 
együtt való munkálkodásnak és meg
értésnek vagyunk a hívei.

Lapunk nemcsak közérdekű cikkei
vel, hireivel, szépirodalmi és közgaz
dasági közleményeivel igyekszik az ol
vasó közönség igényeit kielégíteni, há- 
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 így az abban való 
hirdetés eredményre vezet.

Lapunk előfizetése
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Nyilttér soronként 3 Lei. 
Hirdetések árszabás szerint.

Tisztelettel v
a „Szászváros ás flidáhe" ,

szerkesztősége és kiadóhivatala.

emberiségnek: „Mondottam ember, küzdj és 
bízva bízzál 1“

Ifj. Szántó Károly.
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1921.
A világ folyására, az emberiség, a népek, 

országok sorsára óriási változásokat előidéző 
és nagyjelentőségű eseményekben oly gazdag 
Krisztus születése utáni 1920-ik esztendő már 
a történelemé lett s amikor az uj év hajna
lát köszöntjük, önkéntelenül tódul ajkainkra 
e kérdés: mit hoz reánk az uj esztendő, mi- 
.lyen örömöket, megpróbáltatásokat rejteget 
számunkra ?

A világháború kitörése Óta mindenik újév
kor a békét áfcitozíuk s Hittük, reméltük, hogy 
az új .esztendő meghozza ezt: A világháború
nk 1918. ‘rroveftiberében l$tt - vége, a beke-. 
tátgyaiasojc ^mmár két éve folynak s mi(.lá-’

a" 4iga<y üléséinél? csendje’' TnÉg mtadig meg
zavarják aa itt-oft u| Ili ‘3 kelt háborúk ágyu- 
dörgései, harci zajai. r?unma az etnoeriség 
az oly sokáig húzódott világháború rétnséges 
pusztításait nem elégelte volna meg, ujra.ha- 
dakozni kivánkozik. Mintha a föld nem ivott 
volna elég embervért, hanem — mint az al
koholista — többet és többet kiván abból a 
nedűből, melynek bugyogásából vész, gyász, 
nyomorúság, könny, bánat fakad. A megkö
tött békeszerződések pontjainak végrehajtása, 
teljesítése körül támadt bonyodolmak borússá 
teszik az uj év pirkadó hajnalát s bizony a 
békét őszintén szomjuzó lelkeket emésztő ag
godalom üli meg, amikor a háború előtti békés 
világra visszaemlékezve, visszakivánják azt.

Azt kell hinnünk, hogy az emberiségnek 
oly sok bűne volt, hogy az eddigi vezetés
sel még nem rótta le azt s a mindeneket 
látó, tudó s igazgató Mindenható még sok 
megpróbáltatásnak akarja alávetni az embe
riséget, amig kiérdemli jutalmát; a világbékét.

A történelem gyorsan forgó kerekén halad 
tova s az ujesztendő hajnalán sem tartva pi
henő1, viszi, ragadja magával a háborúk által 
lelki egyensúlyát vesztett, elvadult, szenvedé
lyektől elvakult emberiséget. Hová ? Ez a kér
dés is ott lebeg a békés munkát s a népek 
kölcsönös megértésén, megegyezésén és sze- 
retetén alapuló világbékét óhajtó emberek 
millióinak ajkán.

A letűnt 1920-ik esztendő hajnalán biza
kodtunk, reménykedtünk, hogy a forrongó 
világ egyensúlya helyre áll, a szivekbe be
költözik a béke s vele együtt a szeretet és 
az emberiség fejlődését biztositó, fenntartó 
békés munka.

Ma is ugyanígy vagyunk: bizakodunk, re
ménykedünk s amikor az uj 1921-ik eszten
dőt köszöntjük, jusson eszünkbe, hogy Ma
dách nagy müvében, az „Ember tragédiájá“- 
ban, mit mondott az Úristen Ádámnak, az

és forgalmi viszonyainak javulása.
A „Keleti Újság“ irja: (Budapest, dec. 27. 

Saj. tud.) Hegyeshalmy Lajos kereskedelem
ügyi miniszter is nagy bizalommal néz tár
cája ügyeinek várható javulása elé. Már je
lentős eredményekről is beszámol, melyek ha
marosan éreztetni fogják kedvező hatásukat 
az ország életében. Hegyeshalmy egy újságíró 
előtt a következőket jelentette ki:

— Iparunk napról-napra szépen erősödik, 
olyannyira, hogy már a szomszéd államoknak 
is dolgozhatunk. Jugoszláviának már több meg
rendelést el is készítettünk, Románia most tár
gyal velünk kocsiparkja kijavításáról, sőt le^f- 
ujhbban Csehország is szándékszik,, rendelést 
tenni gátunk. . *’» • •
♦ A Rq ániWji folytatott jprgaflhi táTgjjalá- 
sok*- edraégyut a mijiszftr a következően 
ismertette:

Romániával megkötöttük a forgalmi 
egyezményt, mely több függő kérdés megol
dását tartalmazza. Az egyezmény kiterjed a 
magyar-román áruforgalom szabályozására, az 
osztrák-román tranzitó forgalomra, melyet zárt 
kocsikban fognak lebonyolítani és a Bécs— 
Budapest—Bukarest között közlekedő vonatok 
forgalomba helyezésére.

9 Bécs—Budapest—bukaresti 
vonat január 15-én megindul.

— Egyébként a vasutforgalmi egyezményt 
Jugoszláviával is megkötöttük.,Belgráddal már 
január 1-én megindul a forgalom.

(Budapest, dec. 27. Saj tud.) A minisztériu
mokban megkezdték a forgalom felszabadítá
sáról szóló rendeletek kidolgozását. Rövide
sen megfogják szüntetni az összes kiviteli és 
behozatali engedélyeket.

Ipari vállalatok engedélyezése 
körüli eljárás szabályozása.

Az ipari vállalatok engedélyezése körüli el
járások a kereskedelmi és iparügyi miniszté
riumnak a Monitorul Oficiálban megjelent ren
deleté a következőképpen szabályozza:

Tervek, vázlatrajzok, tervrajzok, valamint 
műszaki leirások, melyek az ipari vállalatok 
engedélyezése iránt beadott kérelmekhez mel
léklendők, a következőket kell, hogy tartal
mazzák: Annak a területnek a helyrajzát, a 
melyen az épület felállítása terveztetik, lega
lább 1 : 500-hoz mértékében a már fennálló 
és épitendő épületeknek. Ennek a tervnek tar
talmaznia kell a vele közvetlenül érintkező 
területrészt is a rajta található épületekkel és 
ingatlanokkal. Ha a vállalat valamely helység 
területén, vagy annak külső részén állittatik 
fel, ennek a helységnek a térképe is csato
landó. Ilyen térkép hiányában legalább 1:500-
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hoz mértékű helyrajz csatolandó, amelyen a 
főutcákat és a helységnek főbb épületeit fel 
kell tüntetni. Mindkét esetben a vállalat cél
jára kiszemelt helyett meg kell jelölni. Mel
lékelni kell még az alapfalaknak és a felállí
tandó épületnek a tervrajzát és meg kell jelölni 
azokat a helyeket, ahol a gépeket fel fogják állí
tani és pedig legalább is 1:200-hoz; a műszaki 
leírást, amelynek a földterület, a szomszédos 
földterületek részletes leírását, a tervezett gé
pek felsorolásával, hogy elkerültessenek azok 
a károsodások, amelyek a magán vagy közér
dek rovására eshetnek. A terveket, vázlatokat 
és műszaki leírásokat mérnököknek kell elké
szíteni, akik a pontosság és helyességért fe
lelősséggel tartoznak. A kérelmezővel együtt 
a kérvényt ők is aláírni tartoznak. Azok a 
mérnökök, akik hivatalos szervek vagy az en
gedélyezés folyamata alkalmával mint szakér
tők valamely szerepet tölthetnek be, ilyen 
munkálatokat nem készithethek. Ez a rendelet 
a „Monitorul Oficialban“ és a hivatalos lap
ban való közzététellel lép életbe.

A helybeli rom. kath. ifjúság 
vallásos misztériuma,

December hó 11-én este 8 órakor a kö
zönség által zsúfolásig megtöltött „Central“ 
szálló színháztermében zajlott le a róm. kath. 
ifjúság minden tekintetben fényesen sikerült 
vallásos misztériuma.

Bevezetésképen Madách: „Az ember tra
gédiája“ című drámai költemény egy része 
került bemutatásra gyönyörű élőképszerü ki
állításban, melynek örökbecsű részében ott 
látjuk az Urat (Steigerwald Árpád) az őt kö
rülvevő angyalsereggel-(Martinék Ida, Kilvády 
Ica, Dörner Flóri, Röhrich Malvin, Triznyai 
Erna, Mánn Margit, Riebel Vilma és Bereg
szászi Margit) mely sereg hódolva üdvözli az 
Urat, továbbá a Sátánt (Fábry Gizi), amint 
vitatkozik az Úrral. Az angyalok közül kitűnt 
Dörner Flóri szépen csengő szoprán hangjával.

Második kép „Ádám és Éva a paradicsom
ban“ volt, hol Éva (Ferenczy Emi) engedve 
a Sátán (Fábry Gizi) csábításának, eszik a 
tiltott fa gyümölcséből és Ádámot (Jekel Al
bert) is megkinálja, miért is az Ur Kerubja 
(Triznyai Erna) által Űzeti ki az első ember
párt a paradicsomból. E képben Ferenczy 
Emi és Jekel Albert kellemes hangjukkal, a 
többi szereplők ügyes játékukkal tűntek ki és 
ezért a közönség részéről sürü taps volt a 
jutalmuk.

Harmadik kép „Az életből“ volt meritve, 
mikor a családfő szükségbe jutva dolgozni 
nem akar, rossz útra tér s igy szerez péuzt, 
tehát ismét a Sátán győz. E kép alakitói: 
(Fábry Gizi, Riebel Annus, Richter Malvin és 
Schiebel Árpád) mind ügyesen oldották meg 
szerepüket. A Sátán nehéz szerepét mindhá
rom képben Fábry Gizi játszotta a tőle meg
szokott ügyességgel. Temperamentumos játéka 
sok tapsot aratott.

Negyedik kép a gyermekek kedvence:„Jön 
a Mikulás“ volt. A jó öreg Mikulás (Richter 
Ottó) kíséretével (Röhrich Malvin, Kilvády 
Ica, Mánn Margit és Riebel Vilma angyalok, 
Kauba Antal, Mihályi Béla, István Pista ma
nók) megjelenik egy falusi gazda házában, 
előveszi a gyermekeket, sorban kikérdezi, a 
jókat megjutalmazza, a rossznak pedig vir
gácsot ad. Nagyon jó volt e képben Balou- 
schek Ida mint a feleség és anya, Steiger
wald Árpád az apa és Dörner Flóri a nagy
leány szerepében, utóbbi szép egyházi éne
keket adott elő kellemes csengő hangján. A 
szereplő három gyermek (Bugán Jancsi, Be
regszászi Margit és Román Gyuszi) is ked
vesen játszott.

Utolsó számként ráadásul „Fáni orvossága“ 
cimü 1 felvonásos vígjáték került színre. A 
darab jól ment, a szereplők (Gönczy Irén, 
Triznyai Erna, Richter Malvin, Bordán János, 
Lugossy István és Richter Ottó) fényesen áll
ták meg helyüket. Sürü taps s az állandó 
derültség, mellyel a közönség az előadást 
mindvégig kisérte, volt a jutalmuk.

Szünetek alatt a róm. kath. iskola két sát
rában kerültek eladásra az iskolás gyermekek 
által — dr. Balogh Jánosné igazgatónő fel
ügyelete s igazán mindenre kiterjedő gon
dossága, leleményessége mellett — készitett 
szebbnél-szebb játékok, továbbá a sok jó 
sütemény, melyeket Kuszkó Erzsiké és Jell- 
mann Margit árusítottak, kitűnő figyelemmel 
s gondossággal szolgálva ki a közönséget.

A fényes estély sikere P. Lokody Gergely 
zárdafőnök és P. Máthé özséb lelkész ér
deme. Előbbi a gyönyörű élőképszerü beállí
tásért, mellyel a közönséget elragadtatta, utóbbi 
pedig a sok szereplő sikeres betanításáért és 
a szép szabatos előadásért érdemel igazi el
ismerést és dicséretet.

Kellemesen szórakoztatta a közönséget a 
szünetek alatt Duma Pepi zenekara a szép 
régi nóták elmuzsikálásával.

Jf—a.

NAPI HÍREK
— Lapunk t. előfizetőinek, munka

társainak és barátainak boldog új
évet kívánunk!

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

— Hunyadvármegye uj alispánja. Hu- 
nyadvármegye megüresedett alispáni állásá
nak betöltésére több pályázat történt és an
nakidején leközöltük a pályázok nevét is. A 
belügyminiszter a pályázok közül, f. év de
cember 1-ével visszamenőleg, Candrea Valér 
dévai árvaszéki elnököt nevezte ki Hunyad
vármegye alispánjává. Az uj alispán már el 
is foglalta állását.

— Házasság. R é t h y István helybeli ref. 
tanító — lapunk munkatársa — a napokban 
tartotta esküvőjét B á g y o n i Mihály Rózsika 
urleánnyal. Gratulálunk 1

— Eljegyzés. Ifj. Héjus József helybeli 
bőrkereskedő a napokban tartotta eljegyzését 
Grausám Róbert p.-kaláni földbirtokos leá
nyával, Rózsikával.

— Starcea elutazása. (Bukarest, dec. 28.) 
A „Dimineate“ irja, hogy a-diplomáciai össze
köttetéseknek Magyarországgal való felvétele 
érdekében az összes lépések megtörténtek. 
Árion követségi tanácsos Budapestre érkezett 
már és Starcea budapesti teljhatalmú minisz
ter megérkezéséig ő fogja a követségi ügye
ket vezetni. Starcea ezredes különben szin
tén megkezdte előkészületeit a Budapestre in
dulás végett. A követség többi tagjai, vala
mint Lapadatu, a likvidáló bizottság elnöke, 
Starcea ezredessel egyidejűleg utaznak majd 
Budapestre. Ez a görög szertartásu ünnepek 
után fog megtörténni.

— A szászvárosi sakkverseny ered
ménye. Múlt számunkban megírtuk, hogy 
Szászvároson az „Ev. Jugendverein“ Schuller 
Adolf vezetése alatt sakkversenyt rendezett, 
amelyen 12 sakkozó vett részt Heffner János 
ny. táborszernagy elnöklete alatt. A verseny végleges elintézésére.

befejeződött. Az első dijat Frank Fridrich 
vikárius, a 2-ikat Schelker Gusztáv, a 3-ikat 
Schuller Adolf, a 4-iket Schelker Helmut, az 
5-iket Vas Gyula és a 6-ikat Kaufman Emil 
nyerte el. A nyeretlenek közül mint legjobb 
játékos Örs Zoltán nyert el egy utólagosan 
kitűzött dijat. A verseny iránt, amely a „Ge- 
werbeverein“ és „Jugendverein“ közös helyi
ségében (a vásár-utcai könyvkereskedés fe
letti emeleten) tartatott meg, nagy volt az ér
deklődés. Amint értesültünk, nemsokára egy 
ujabbi nagyobb szabású sakkverseny rende
zése van készülőben.

— A negyvenszázalékos bonok bevál
tásának kezdődátumául a kormány — 
amint a „Keleti Újság' Írja — február hó 
elsejét tűzte ki. Ez a dátum most már végle
ges és biztos. A beváltást a .városokban az 
adóhivatalok, hözségekben pedig azok a bi
zottságok végzik, amelyek a valutaegységesi- 
tés első részénél is működtek. Sem a Banca 
Nationalanak, sem más banknak a bonok be
váltásánál nem lesz szerepe. Annál fontosabb 
azonban az adóhivatalok munkája. A negy
venszázalékból előbb ugyanis levonják az adó
tartozásokat. Ennek teknikai formája még nincs 
teljesen megállapítva. A levonás vagy a bo
nok kifizetése kapcsán történik, vagy pedig 
abban a formában, hogy csak azoknak vált
ják be teljes összegben a bonjait, kik igazol
ják, hogy minden hátralékos adójukat kifizet
ték. A bonok kifizetése különben a megálla
pított 1 :2 arányban, a nyugtán — kvitáncán 
— feltüntetett teljes lei-összegben történik. 
Azok a hírek tehát, hogy a bonok beváltásánál 
uj kulcsot állapítanak meg, nem felelnek meg 
a valóságnak. A beváltásnak kezdőterminusa 
vana csupán megállapítva, végső terminusa 
nincsen.

— Magyarország a pénzügyi Önállóság 
felé. A „Keleti Újság“ írja: Budapesti tudó
sítónk távirati jelentése szerint Hegedűs Ló
ránt magyar pénzügyminiszter január 10-ikén 
Bécsbe utazik, hogy az Osztrák-Magyar Bank 
vezetőségével az önálló magyar pénzértékre 
való áttérés felől és az önnálló magyar jegy
bankról tárgyaljon. Ezzel kapcsolatban azt is 
közli tudósitónk, hogy Svájcból megérkeztek 
Budapestre az uj magyar államjegyek, melyek 
Árpád fejedelem s Szent István és Mátyás 
királyok képeivel vannak diszitve. A megér
kezett pénzpapirok mind 100 koronán felüli 
cimletüek, a kisebb címletek januar folyamán 
fognak elkészülni és forgalomba kerülni.

— A tordosi Szikes-patak-meder kér
dése elintézés alatt. A tordosi Szikes-patak 
Tordos és Perkász község között már vagy 
20 év óta vita tárgyát képezi. Ez a nyáron 
alig csergedező patak esőzések idején ször
nyen megárad, kicsap medréből s elönti a 
határokat, sőt gyakran változtatja medrét, mi
által sok-sok hold termőföldet tett terméket
lenné. A két község lakossága egyformán 
sinylette e patak garázdálkodását, mig végre 
vagy 10—12 év előtt elhatározták, hogy meg- 
rendszabályozzák s állandó mederbe kény
szerűik. Tordos község a maga részéről tel
jesítette a munkálatokat, de Perkász nem s 
igy a patak továbbra is féktelenkedhetett. 
Ugyanis a perkásziak azt vitatták, hogy a 
patak-meder rendezése csakis Tordos község 
kötelessége. A sok huzavonából sokkal több 
kára volt a köznek, mint amennyibe került 
volna a szabályozás munkálata, de hát a fő 
az volt, hogy kié az igazság ? Most aztán — 
amint értesültünk — e kérdés is dűlőre ke
rül, amennyiben f. hó 10-én alispáni me*JI' 
zott élén egy bizottság száll ki a üSy
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— Kolozsváron és Brassóban magyar — Az Erdélyi Szemle gazdát cserélt, 
konzulátus lesz. Az „Erdélyi Merkúr“ írja:! Kolozsvári tudósítónk jelenti, hogy az Erdélyi 
Báró Ambrózy Lajos a külügyminisztérium 
elnöki osztályvezetője egy hírlapírónak a kö
vetkezőket mondotta: — A volt ellenséges 
államokkal rendes diplomáciai viszonyunkat 
csak akkor fogjuk felvehetni, ha három nagy
hatalom által való ratifikáció előtt fogják defacto 
képviselőiket ideküldeni, akiknek számára meg
adtuk az agreemet, amita mi de focto kép
viselőnk számára a bukaresti kormánytól mi 
is megkaptuk, de a román képviselő még nem

Szemle cimü szépirodalmi lapot S. Nagy Lász
lótól megvette az ujjonnal alakult Minerva 
Irodalmi és Nyomdai Müintézet Részvénytár
saság. Ezzel kapcsolatban S. Nagy László 
megválik a lap szerkesztésétől. Helyette a la
pot Reményik Sándor, a kiváló erdélyi poéta 
fogja szerkeszteni. Januártól kezdve a lap 
„Pásztortüz“ cim alatt jelenik meg.

— A magyar magán bankházak fel
hagynak a betéti üzlettel. Budapestről je-

érkezett meg. Hogy mi az oka, arról nincs;lenti tudósitónk: A Pénzintézeti Központról 
tudomásunk. Magyarország konzulátusok fel
állítását tervezi Kolozsváron, Brassóban, Po
zsonyban, Kassán, Zágrábban és Fiúméban.

— Helyszűke miatt számos közleményünk 
jövő számra maradt.

— Gazdát cserélt iparvállalatok. A Ke
reskedelmi és Iparkamara ismételten felhívja 
az 1916. augusztus hó 5 óta gazdát cserétt 
iparvállalatok tulajdonosait, hogy a 2447. sz. 
decretlege értelmében azok a szerződések, a 
melyek iparvállalatok vételére és aladására, 
illetőleg bérletére vonatkoznak, csak az eset
ben érvényesek, ha azok jóváhagyás céljából 
a Kereskedelmi miniszternek bemutattatnak. 
Az már létrejöt szerződések jóváhagyására vo
natkozó kérvények 1921. február 1-ig nyújt
hatók be az aradi iparfelügyelőségnél. Olyan 
uj iparvállalatok, amelyek legalább 5 HP. 
motorikus erőt és 20 munkást foglalkoztatnak, 
a jövőben nemcsak az iparhatóságnak, hanem 
az iparfelügyelőségnek is bejelentendők. Arad, 
1920. december 29. Aradi Kereskedelmi és 
Iparkamara.

— Az országút menti lakosság panasza. 
Már több Ízben említettük, hogy a városin 
keresztül húzódó országút gondozás hiányá
ban esős, nedves időben másfélarasznyi vas
tag sárréteggel, száraz időben pedig ugyan
olyan vastag porral hirdeti elhagyottságát. 
Hogy ez — kellő átjárók hiányában — mit 
jelent, csak az tudja, akinek arrafelé dolga 
akad, miközben bokáig keli a kulimásszerü 
sáron átgázolni. Egy rendezett tanácsú város 
kellős közepében egy ilyen nagyforgalmu ut 
jókarban tartása a köz érdekében való s igy 
a köznek vélünk szolgálatot tenni, ha az ille
tékes fórumok figyelmét a jogos panaszokra 
ez utón is felhivjuk.

— Röpirat a szerelemről. A „Brassói La
pok“ írja: Az osztrákok híres szépségű színész
nője, Lifio Cramm röpiratot adott ki a sze
relemről, mely magyar fordításban is megje
lent. Az exaltált szinésznővel, az excsászárral 
kapcsolatban, akkoriban sokat foglalkozott a 
világsajtó s érdekes röpiratát most valóság
gal elkapkodja a közönség. A röpirat tartalma 
a következő: 1. Fejezet: Mi a szerelem? 2. 
Hol kezdődik és hol végződik a szerelem? 
3. Minden leány akkor megy férjhez amikor 
akar. 4. Hogyan lehet férjhez menni? 5. A 
fiatal feleség szisztémája. 6. A fiatal férj szisz
témája. 7. A házasélet politikája. 8. 
ség ismertető jelei. 9. A szeretők 
10. Hány asszony csalja meg az 
A férfi hűség. Kapható mindenütt,

— Nem szűnik meg az Osztrák-Ma
gyar Bank. A „Keleti Újság“ írja: Koráb
ban is jeleztük már, hogy a volt osztrák-ma
gyar monarkia jegybankja magánbankként to
vább működik. Értesülésünket most a buda
pesti „Az Újság“ is megerősíti. Eszerint az 
osztrák-magyar bank a bankjegyüzlet meg
szűnése után mint pénzintézet továbbra is 
fe^marad. A bank ezentúl főleg kölcsön, 
váltó t- lombard-üzletekkel foglalkozik, vala
mint valuu (jevjza üzletekkel.

A hűtlen
szerelme, 
urát? 11. 
ára 6 lei.

eltűnt. A följelentés nyomán letartóztatták 
szállítmány kísérőjét, aki bevallotta, hogy 
hiányzó petróleumot ő eladta és azt még 
szombati éjszaka folyamán el is szállította

szóló törvény életbeléptetése következtében 
az összes magánbankházak kénytelenek lesz
nek felhagyni a takarékbetéti üzlettel. Betéte
ket ezúton csak azok a pénzintézetek fogad
hatnak el, amelyek tagjai a Pénzintézeti Köz
pontnak. A központ a magyar pénzintézetek 
fokozottabb ellenőrzésejvégett szaporítani fogja 
a revizórok számát. Tervbe vették azt is, hogy 
a nagyobb vidéki centrumokban kirendeltsé
geket állítanak fel.

— Magyar-japán cseretanárok* Páris- 
ból jélentik: Baranyai Z. dr. és Askida, a 
japán követség titkára közt folyt tárgyalás alap
ján megegyezés jött létre Magyarország és 
Japán között, hogy egyetemi tanárokat fog
nak cserélni. Magyarország két egyetemi ta
nárt fog küldeni a tokiói egyetemre, kik a 
magyar-japán faj és nyelvrokonságról fognak 
előadásokat tartani. Viszont Japán szintén ne
hány egyetemi tanárt küld a budapesti tudo
mányegyetemre.

— Villanyvilágításunk mizériái. A vá
rosi villanyvilágitási vállalat a múltakban is 
sok kívánni valót hagyott maga után, de 
mostanában sűrűn váltja ki a lakosságból az 
éles, de jogos kritikát. De nem is csoda, hi
szen legutóbb is „üzletfeleidnek megkérde
zése, minden indokolás és megokolás nélkül 
a kétszeresére emelte a világitási dijakat. Ezt 
az emelést dobszóval hirdették ki. Ezzel szem
ben villanyvilágításunk nagyon gyatra. Elő
fordul, hogy az 50—100 gyertyafényü lám
pák alatt olvasni sem látunk és a sötétben 
sokszor csak a lámpák haragos vörösen izzó 
fémszálai hirdetik, hogy ott villanyos körte 
kellene, hogy teljesítse kötelességét: világí
tani. Sőt újabban egész estéken és éjjeleken 
át sötétben áll a város. A városnak a villa
nyos üzem egy haszonra alapított vállalata, 
s igy gondoskodnia kell arról, hogy világítás 
legyen és pedig tűrhető világítás, mert köny- 
nyen megeshetik, hogy a lakosságban meg
indult azon mozgalom, hogy a városi villany
világítást felmondja, olyan arányokat ölthet, 
amely a várost anyagilag súlyosan érintené.

— Öt hordó petróleum eltűnése- Szom
baton, m. hó 18-án éjjel a marosíllyei vasúti 
állomáson egy nagyobb petroleumszállitmány- 
bói, amelyet a dévai Schulleri és Társai cég
nek szállítottak Orsováról, 5 hordó petróleum 

a 
a 
a 
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vevő. Hogy kinek adta el, azt nem tudja, mert 
uem ismeri az illetőt. A nyomozás folyik.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik felejthetetlen jó fiam illetve 

testvérünk: Beszterczei Józsefnek — ki már 
több mint egy éve hogy Budapesten elhalt, 
— a ref. templomban tartott gyász-istentisz
teletén résztvettek s ezáltal fájdalmunkat eny
híteni szívesek voltak, fogadják ezúton is há
lás köszönetünket.

Édes anyja, testvérei 
és sógorai.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Névtelen levelekre nem válaszolunk, kéziratoké 

vissza nem adunk.
Aluyóyyl előfizető. Kérdésével méltóztassék a 

CFR. kolozsvári igazgatóságához fordulni Sorsje
gyeiről nem adhatunk felvilágosítást.

..Erdélyi Mercur“. A lapot mi pontosan küldjük.
Zan-zi. Becses sorait már régóta várjuk az Ígér

tekkel együtt. Üdv I
Heh. Ö. Vajdahuny ad. Rég nem volt szeren

csénk láthatni, de azért mindnyájuknak változatlan 
érzelmekkel kívánunk boldog uj évet I

Eujl tudósító. Tudósításait kérjük lehetőleg úgy 
feladui, hogy legkésőbb péntek reggelre itt legyenek

Sí. J. Déva. Levelünkre még ezideig választ nem 
kzptunk. Mi az oka ennek ? Üdv l

Bakfls Nem közölhető.
Előfizető, A beváltás — amint a lapok jelentik — 

a jövő hó elején kezdetét veszi. A hadikölcsönök 
sorsáról még ezideig nincsen intézkedés, de lesz és 
éppen ezért ne igyekezzék azokon „olcsón“ túladni.

Eladó bői*- Eladom előnyös ár- 
-■—  bán saját termésű

Arad hegyaljai Covasinfi ca 300 htl. 
elsőrendű aranysárga szinü boromat, 
melyből ca 225 htl. 1918. évi ésca 
75 htl. 1920. évi termés. A bor szász
városi pincémben van elhelyezve. — 

Teodor Vulpe, épület-, fa- és desz
karaktár, szőlőbirtokos, Orá^tie. 98 1—5

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

Nyomdász-tünonc
azonnali belépésre felvétetik 
lapunk kiadóhivatalában :!:

Értesítés!

| Hirsch Náthán
borbély és fodrász Szászvároson.

I
Alólirott tisztelettel értesitem 
a n. é. közönséget, hogy üz
leti helyiség hiányában ipa- 
:-: romát lakásomon :-:

Sétatér-u. 1. sz. alatt
” folytatom. — Kívánatra főleg 

házakhoz is rendszeresen 
eljárok s minden szakmám
ba vágó munkát elvállalok. 

Tisztelettel

Hirsch Náthán, 
borbély és fodrász. 92 2—3

| Hol lehet fát olcsón felvágatni ?
Értesítés!

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

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

Popo József
mechanikus, Ország-ut 40. sz.

91 2-3
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Vas 8 Stern
bőrüzletében
Oraçtie- Szászváros

Piafa 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 
bócskorszeg megérkezett. -♦ 
Hagyhani vétElnél megfElelö árengedmény I

95 2-3

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 B hentes üzletemben 
naponként friss készitményü 
virsli, száraz- ás lengyel-holbászoh, 
párizEr, nyári szalámi, hússajt, disz- 
nófösajt, valamint marha- és sertés
hús, olvasztott zsír, tepertyú, zsirnaK 
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 kielégitsem. A n. é. 
közönség szives pártfogását 
kérve, maradtam tisztelettel: 

GUNNE MIHÁLY 
mészáros és hentes, Szászváros, Városháztér.

83 3-5

^Abraham Józsefi 
Kereskedő, Szászváros, Ország-ut, 

(a román iskolával szemben).

Nagy ünnepi vásár!!
Értesitem a n. é. közönséget, hogy 
a közelgő ünnepekre való tekin
tettel sikerült beszereznem

kittinő minőségű 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
kereskedő. 87 3—3

Stern Ferdinand
férti- és nöi-divat-hertskEdű Szászvároson.

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

Németh-féle házban

férfi és női WM 
d ivat kereskedést 

nyitottam. R iktáramban 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 kielégitsem 
A n. é. közönség szives párt
fogását kérve, maradtam teljes 

tisztelettel

Stern Ferdinánd
divatáru kereskedő. 84 3—6
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Értesítés!
Tisztelettel értesitem a n. é. kö
zönséget, hogy elvállalok 

mindenféle teher szállítást 
valamint személy fuvarozást 

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

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 3—5
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Stern Emánuel
■as- és fnrkmsMö Szászvároson.

a

■
Tisztelettel értesitem a n. é. 
közönséget, hogy raktáram- 

bán mindenféle ■

lg konyhai felszerelési cikkek, 
|g edények, horgony, horgo- 
>4 nyozott és fekete lemezek, 

huzalok, (drótok) a legol- 
>4 csóbb napi árban kaphatók. 
H 
jg

D

---------- Tisztelettel ■■■ ■

Első Nagykomlósi Hengermalom 
liszt állandóan raktáron.

I

Stern Emánuel
vas- és füszerkereskedő.

86 3-4

■

Eladó egy rózsafa tárogató és egy 
hegedű Ország-ut 10. szám alatt. 

»7 1-3

fl „Szászváros! Könyvnyomda Részvénytársaság“ 
könyv- és papirhereshedéséhe egy tanuló, 
ki magyarul, németül és románul be
szél, azonnal felvétetik.

„KORONA“ SZÁLLODA Szászváros.

I

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

1

KB 26-

SPEIL EDE, a Korona vendéglőse.

MBt 3MMM sdPWWMMf

I VLÁD VIRGIL |
i gyógyszertára Szászváros. |

I

Világcikk! Világcikk!
Vérszegények figyelmébe 
ajánljuk békeminőségü

China vasbor-unkat
Gyári raktáron tartunk bél
és külföldi pipere-cikkeket 
(szappanok, illatszerek, pú
der, hajszesz, szájviz, fog
paszta stb.) Tisztelettel: 

VLÁD VIRGIL gyógyszertára
DEUTSCH, bérlő.

23 20-

§ „KORZÓ“ kávéház és cukrászda
I Szászvároson,

I Kitűnő reggelik, villásreggelik, >
| ebédek, vacsorák, hideg éte
li lek valamint fajborok kapha-
| tók, továbbá tészták, torták s
| hűsítő italok. — Tisztelettel:

| NERHAFT JÓZSEF, l
fii a „Korzó“ kávéház bérlője, Szászváros, Főtér. |
| 16 Síi

Város1 WiWl
RÉszuÉnn-TánsasánRészvény-Társaság 
elvállalja bármi
nemű nyomtatvá
nyok, részvények, 
művek, folyóira
tok, stb. legmo
dernebb stilszerü 
előállitását, ennek

■
■

tiu«
•I* * bővelkedik a leg-

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

- - _____ - - . - . - .. . ____ - ■ ■ ■■■■■■
Nyomatott a SzAszvArosi Könyvnyomda RészvénytArsasAq oyorssajtójAn 1920.
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