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

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

A „Szászváros is VidíKe“
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 teljesíteni. 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, 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 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, híreivel, szépirodalmi és közgaz
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 20 Lei
félévre 10 „
negyedévre 5 „
egyes szám ára 50 báni.

Nyilttér soronként 3 Lei. 
Hirdetések árszabás szerint.

Tisztelettel:
a „Szászváros és üidÉhe"

szerkesztősége és kiadóhivatala.

A háború
is az alkoholfogyasztás.

Az alkoholizmus ellen már a háború előtt 
is nagy hadjáratit indítottak úgy a sajtóban, 
mint az antialkoholista egyesületek által ki
fejtett mozgalmakban. Sajnos, nem nagy ered
ménye volt ezen hadjáratnak, mert mindad
dig, mig az egyes államok pénzügyi budgetje 
jórészt a befolyó szeszfogyasztási adók nagy
ságától várta az államháztartás költségeinek 
fedezését, az államoknak érdeke volt, hogy 
az alkoholtilalom be ne hozassák s törvény- 
hozásilag az alkoholfogyasztás ne korlátoz- 
tassék.

Az alkoholizmus ellen a világon mindenütt 
alakultak egyesületek, melyek nagyon kevés 
állami támogatás mellett igyekeztek az em
beriséget meggyőzni az alkoholfogyasztás ká
ros hatásairól. Egynéhány államban sikerült 
is elérniük azt, hogy az alkoholtilalom tör
vénybe iktattassék, azonban az alkoholizmus 
és a nagymérvű alkoholfogyasztás az egész 
földön hova-tovább mindinkább tért hódított.

A háború alatt az alkoholfogyasztás min
denütt nagy arányokat .öltött. A frontokon 
harcban álló katonák is, különösen a téli 
időkben, rendszeresen kikapták szeszesital 
adagjukat s bizony számtalan eset igazolja, 
hogy olyanok, akik a háború előtt rendsze
resen alkoholos italokkal nem éltek, ma táp
szerként fogyasztják azt. Az oly sokáig hú
zódott világháború az emberiségre sok-sok 
bajt hozott, melyek között az alkoholizmus 
és a vérbaj elterjedése birnak a legnagyobb 
fontossággal.

A világháború befejeződött, a békét egy
részt már összekovácsolták, az emberiség ál
landó békét szomjazó nagy része a háborús 
idők előtti munkakedvvel lát neki a háború 
ütötte sebek gyógyításához. A hadban állott 
államok kormányaira óriási feladatok várnak. 
Pénzügyi, gazdasági, nemzetiségi kérdések 
mellett az egészségügy terén számos tenni 
való van, melyeknek elhanyagolása nagy vé
tek lenne. Sajnos, a dühöngő materializmus 
ezen kérdések feletti töprengéseknek s e téren 
való alkotásoknak is óriási kárára van.

A háborús erkölcsök megjavítása szoros 
kapcsolatban áll az alkoholizmus elleni küz
delem mikéntjével s növelje bár az alkohol
fogyasztás az állambevételeket bármily mér
tékben is, nyomában nem fog fakadni s vi
rágozni sohasem a jólét, az erkölcs s az ál
talános vagyonosodás, mert az alkoholizmus 
karjaiban fetrengő tömegek munkaképességé
nek csökkenése az össztermelésnek óriási ká
rára van.

Az államfeladatok közé tartozik tehát a 
háborúk által alásülyedt egészségügy megja
vítása is. Nálunk e téren vajmi kevés történt 
s történik, aminek egyik főoka, hogy az ér
tékes erők politikai és gazdasági harcokban 
merülnek ki.

A rendeletek ezreit gyártják, de az egész
ségügy érdekében a legnagyobb fontossággal 
bíró két baj; az alkoholizmus és vérbaj ellen 
rnil'^itL te'szj]^

Megyénkben már a háború előtt nagy volt 
a szeszes italok fogyasztása s különösen a 
pálinka-ivás öltött nagy mérveket. Az alsóbb 
néprétegek mindennapi kenyerük mellől az 
„isteni pálinka" elmaradhatatlan valami volt. 
Ma már a pálinkafogyasztás megsokszoroso- 
dott s tekintettel arra, hogy az enyhébb ha
tású sör teljesen eltűnt a forgalomból, a bor 
pedig szörnyen megdrágult — a pálinka ivás 
ma jobban divik és ijesztően elterjedt.

Terjedését nagyban elősegiti, hogy a múlt 
évben óriási szilva- és gyümölcstermés volt, 
amelyből mindenütt nagymennyiségű pálinkát 
főztek. Az az állami kedvezmény, hogy min- 
denik termelő a 18 éven felüli családtagjai 
és szerződéses szolgái után fejenként 60 liter 
pálinkát adómentesen főzhet és használhat 
fel, az alkoholizmus terjedésének meggátlá- 
sára semmikép sem szolgálhatott.

Hisszük és reméljük, hogy az illetékes kö
rök ráeszmélnek a nagymérvű alkoholfogyasz
tás általános elterjedésével járó hátrányokra 
s igyekezni fognak az egészségügyre is leg
alább annyi időt és rendeletet elpazarolni, 
mint amennyit a tojás vagy tej maximálására.

A jövő fontos kérdése az alkoholizmus és 
vérbaj, melyek ellen küzdeni minden állam
nak elsőrangú kötelessége. Az Egyesült Ál
lamok a háborús idők alatt emelte törvénnyé 
az alkoholtilalmat, amellyel, ha teljesen nem 
is tudja az alkoholfogyasztást megszüntetni, 
de feltétlenül megakadályozza azt, hogy pol
gárai alkoholistákká nevelődjenek. Ott nem 
fordulhat elő, hogy egy 8—9000 lakosságú 
városban 4—5 iskola mellett (kórházakról ne 
is beszéljünk) 50—60 korcsma virágozzék.

Nagykiterjedésü vármegyénk területén úgy 
az alkoholizmus terjedése, mint a vérbaj el
len sok-sok a tenni való. Várjuk e téren is 
a szigorú rendszabályokat!

Z/y. Szántó Károly.

Újabb határidő
a koronabankjegyek beváltására.

A falusi gazdák febr. 15-ig 
válthatják he a koronákat.

Kolozsvár, jan. 2. A „Brassói Lapok" Írja: 
A falu népe annak idején idegenkedéssel fo
gadta a koronabankjegyek beváltására vonat
kozó rendelkezést és így megtörtént, hogy 
sok falusi gazda pénzét vagy egyáltalán nem, 
vagy csak kis részben jelentette és váltotta 
be. Később, mikor a falvak lakossága is rá
jött arra, hogy be nem váltott pénze elérték-
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telepít, lépések tétettek a kormánynál az 
iránt, hogy a kellőkép nem tájékoztatott fa
lusi gazdák a súlyos anyagi károsodástól meg
mentessenek. Az ennek folytán engedélyezett 
utólagos beváltással a baj még nem nyert 
orvoslást és igy szükségessé vált egy újabb 
beváltási határidő engedélyezése. Illetékes 
helyről származó értesülés szerint a földmives 
gazdák részére február 15-ig engedélyezett a 
kormány a beváltásra újabb határidőt. Ezen 
időig azok a földmivesek, akik igazolni tud
ják be nem váltott pénzük legális voltát, be
válthatják koronabankjegyeiket. Szigorú in
tézkedés történt azonban arra nézve, hogy a 
városi polgárság ezt a kedvezményt ki ne 
használhassa. Minden megyében bizottságok 
alakíttatnak, melyek az ellenőrzést, igazolást 
és beváltást eszközölni fogják.

NAPI HÍREK.
— 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 1000 leit fizet egy- 
szersmindenkorra.

— Uj ügyvéd. Dr. Laufer Andor dévai 
ügyvédjelölt az ügyvédi vizsgát Kolozsváron 
sikeresen letette.

— Nagy politikai magyar lap Bukarest
ben. A napokban magyar nyelvű politikai 
napilap indul meg Románia fővárosában „Bu
karesti Hírlap“ cim alatt. A lapnak mely a 
magyar érdekek szószólója lesz az ismert nevű 
hirlapiró, dr. Bölöni György a felelős szer
kesztője.

— A helybeli szász ev. egyház uj nő
presbitere. Megírtuk már, hogy a helybeli 
ev. egyház legutóbb tartott tisztújító közgyű
lésén — az uj szabályzatok értelmében — 
presbitériumába egy nőtagot is választott özv. 
dr. Kiéin Árminné személyében. Dr. Kleinné 
e tisztségéről a napokban lemondván, helyébe 
a póttagul megválasztott Kuales Albertné sz. 
Dahinten Elza lépett.

— Áthelyezés. A dévai pénzügyigazgató
ság B e r n a György pénzügyőri vigyázott puj- 
ról a szászvárosi szakaszra helyezte át.

— Ügyvédi iroda megnyitása. Dr. Va
sile Antal ügyvéd Pujon irodát nyitott.

— Hymen. Breier József a Schulleri Test
vérek és Társai dévai nagykereskedő cég bel
tagja eljegyezte Stern Rezsin urleányt Kolozs
várról.

— Az Erdélyi Gazdasági Egylet újévi 
ajándéka tagjainak. Az Erdélyi Gazdasági 
Egylet hivatalos lapját az Erdélyi Gazdát az 
1920. év másodok felében megindította és 
tagjainak külön előfizetési dij mellett havonta 
kétszer küldötte. Az újévben az egyesület is
mét hetenként fogja kiadni a lapot és azt a 
tagok tagdij ellenében, külön előfizetési dij 
nélkül kapják. Ez a magyar gazdaközönség 
újévi ajándéka. Az 50 holdon aluli kisgaz- 

‘ dák a tagdíjnak csak a felét fizetik és emel
lett a lapott ingyen kapják. A sok viszontag
ság között élő gazdatársadalom részére az 
EGE. ezt tartotta legértékesebb újévi ajándék
nak.

— A római katholikus ifjúság farsangi 
mulatsága nemsokára meg lesz tartva. Ve
gyeskari énekek, bohózatok vig monológok 
stb. teszik változatossá. Az előkészületek nagy
ban folynak. Műsort a következő számban kö
zöljük.

— Az antant jegyzéke a magyar kor-1 
mányhoz. A „Keleti Újság“ írja: (Buda-1 
pest, 1921. január hó 6) Nyugatmagyarország 
ügyében a kormányzópártban izgalmas ta
nácskozás volt. Teleki Pál gróf miniszterel
nök a sajtó képviselőinek kijelentette, hogy 
az antant jegyzékét már átnyújtották a párisi 
magyar követnek, de az mindezideig nem ér
kezett Budapestre. A jegyzék azt tartalmazza, 
hogy a trianoni béke érvénybelépésekor Nyu- 
gatinagyarországot nem Ausztria, hanem a 
Sopronban székelő antantbizotlság fogja át
venni. A miniszterelnök kijelentette, hogy da
cára az e kérdésben felmerült újabb esemé
nyeknek, a nemzetgyűlést a szünet alatt nem 
fogják összehívni.

Az osztrák kormány bejelentette, hogy az 
antant Nyugatmagyarországról szóló ismere
tes jegyzékének megérkezését a mai napra 
várja. Az osztrák kormány és Grátz Gusztáv 
bécsi magyar követ között újabban semmi
féle tárgyalás nem volt. Egy hét óta megsza
kadt közöttük az érintkezés.

A budapesti sajtó hosszasan tárgyalja a 
nyugatmagyarországi konfliktust és az antant 
jegyzékét, amely a trianoni békéhez hasonló 
önkényes alapon, az önrendelkezési jog figye
lembevétele nélkül sürgeti a terület átadását 
az osztrákoknak. A magyar közvélemény egy
értelműig népszavazást sürget Nyugatma- 
gyarországra.

Apponyi Albert gróf tegnap elutazott Pá- 
risba. Teleki Pál miniszterelnök ezzel kap
csolatban kijelentette, hogy Apponyi mint a 
magyar külügyi társaság elnöke és mint a 
Népszövetségi Liga megbízottja utazott Pá- 
risba. A kormány részéről nincsen semmi
nemű hivatalos megbízatása.

— Tea-estély. A helybeli zsidó ifjúság 
Róna Jenő vezetése alatt m. hó 28-án a 
„Central“ szálló színháztermében egy csalá
dias jellegű, kedélyes tea-estélyt rendezett, 
melyen a meghívott családok szép számban 
jelentek meg. A tea-estély kitünően sikerült 
s a megjelentek kellemesen szórakoztak. A 
mint értesülünk tervbe van véve, hogy ilyen 
tea-estélyeket két hetenként rendezzenek.

— Hivatalvizsgálat. A helybeli pénzügy
őri szakaszt nagy meglepetés érte m. hó 25-én, 
amennyiben a bukaresti pénzügyminiszter 
által kiküldött Manoila generális szekre- 
tárius dr. Veltian Viktor dévai pénzügyigaz
gató és Sztojka Gyula pénzügyőri felügyelő 
kiséretéken megjelenve, váratlanul hivatalvizs
gálatot tartott. Az alapos és minden aprólé
kos dologra kiterjedő vizsgálat befejezése után 
a generális szekretárius a talált rendért Eisler 
Albert biztosi vizsgát tett főszemlésznek, mint 
a szakasz főnökének, a legnagyobb megelé
gedését fejezte ki. A generális szekretárius 
a vizsgálat után autóján Nagyenyedre utazott.

— Újabb gabona rekvirálás. A Mon. 
Official rendeletett közöl, amely szerint a ga- 
bonanemüek, hüvelyesek, burgonya összeiran- 
dók a községi élelmezősi bizottság által ki
jelölendő 10 nap alatt, amely időtartam alatt 
a terményértékesités beszüntetendő. A község 
élelmezése és vetőmag szükségletén felüli 
mennyiségek meximális áron átadandók a 
közélelmezési államtitkárságnak. A falusi föld- 
mivelő nép, ha megismeri a rendeletet, amely 
szerint ismét elveszik terményei feletti rendel
kezési jogát, félős, hogy az elmaradt őszi ve
tések után csak annyi tavaszi gabonát fog 
vetni, amennyi a saját házi szükséglete.

— Uj segélybélyeg díjszabás a postán. 
A posta vezérigazgatóság 82106. számú ren
deleté folytán 1921. január 1-től a levelek, 
levelezőlapok, nyomtatványok és áruminta

küldeményekre a rendes postai viíeldijon fe
lül az eddigi 5 báni helyett 10 banis, a szál
lítólevelekre az eddigi 10 báni helyett 25 ba
nis segély (ajutor) bélyeg ragasztandó. A se
gélybélyeg helyett egyenértékű levélbélyeg, 
vagy levélbélyeg helyet segéiybélyeg nem 
használható, mert a posta tekintet nélkül arra, 
hogy egyik fajta bélyeget azonos értékű má
sik fajta bélyeggel helyettesitettek, a hiányzó 
bélyegdij kétszeresét, mint levélportót beszedi. 
A belföldi magántáviratok után a posta a fel
adáskor 25 báni, a külföldi táviratok után 
pedig 50 báni segélydijat szed.

— Erdélyi László dr. írása a széke
lyek történetéről. A „Keleti Újság“ Írja: 
Erdélyi László dr. magyar egyetemi tanárnak 
a „Székelyek története“ cimen újabb Írása 
jelent meg. Már 1918-ban is adott ki egy igen 
nagy kutatásra valló füzetet, mely a székelyek 
eredetének igen vitás kérdésébe hoz uj vilá
gosságot. Erdélyi László tudományos kutatá
sai abban összegezhetők, hogy a székelység 
az eszégel-bolgárok népéből eredett és külön 
nemzete, testvérnemzete a magyarnak. A ma
gyarral együtt ősi származása a volgai hun- 
noktól való, tehál a néphagyománynak is igaza 
van, mikor a székelyeket Attila népének tudja. 
Ez a nép a magyarok és bolgárok összeüt
közései idején a fejedelmi család hadifoglyai
ként került a magyarok táborába, hol rövide
sen a szabadosok társadalmi rendjébe jutott, 
elsőcsatározó könnyű lovasságként alkalmaz
ták, főképpen a Dunántúlra telepitették, onnan 
telepedtek át aztán a mai Székelyföldre. Kina 
szomszédságában alakult ki, agressziv és hó
ditó tulajdonságai ellen kellett Kínának a maga 
híres határvédő falazatát is fölépitenie. Ezek 
az onujgonok, a kinai fal kikényszerítői vol
tak a hunn nép ősei, ebből a tőből fakad a 
magyar is, a bolgár is és a bolgárok egy nem
zetsége volt az eszégel. A mai lakóhelyükre 
került székelyek aztán a szászok mintájára 
jutottak autonómiához, 1459-ben pedig az er
délyi magyar, szász és székely nemzetek meg
kötötték jogaik és szabadságaik kölcsönös meg
védésére a három nemzet unióját. Ebből az 
alapból fejlődött ki a székelyek külön orszá
gos állása, külön birtokjoga és a királyi ado
mányozásokat kizáró örökjoga, hadviselési kö
telezettsége és adómentessége. Erdélyi tömö
ren, szinte zsúfolt tömörséggel mondja el a 
székelyek különös történetét, folytonos sza
badságvágyának folytonos mindenbe való be- 
ütközését. Az eredet kérdése, a szász autonó
miából való kifejeződés, a fiuleányok öröklés- 
az Anjouk fiusitó adományozásai általánosí
tásaként való felfogása vitatételek a nagysulyu 
munkában, melyekre kivánatos, hogy hasonló 
komoly kutatások feleljenek. Kivált ebből a 
szempontból úgy kell tekintenünk az Erdélyi 
könyvét, mint a vitás kérdések megoldásának 
a leghathatósabb megindítását. És úgy a tu
domány, mint a politika, mint maga a szép 
történetü és nagy hivatottságu székely nép 
csak köszönettel tartozhatik Erdélyinek, hogy 
ezzel a nagy hatékonysággal nyúlt bele a 
székely kérdésbe.

— Betöréses lopás fényes nappal Dé
ván. Vasárnap, f. hó 2-án délelőtt 10 órakor 
mindeddig ismeretien tettes az ablakon ke
resztül behatolt Maliász József dévai lakos, 
régiségtani muzeum igazgató lakásába és on
nan egy nagy inga órát és több különböző 
ezüst evőeszközt és edényeket lopott el. A 
betöréses lopást csak délben vették észre, a 
mikor az igazgató hazaérkezett. Nyomban je
lentést tettek a rendőrségen, amely azonnal 
megindította a nyomozást. Mindeddig azon
ban a nyomozás eredménytelen. A kár közel 
10.000 lei.
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— Selyemhernyótenyéesztés. A kormány 
a selyemhernyótenyésztés felújítása céljából 
100 kg. petét szerzett be Franciaországból, a 
melyet nagyrészben Erdélyben és Bánátban 
szándékozik kiosztani. — A földmivelésügyi 
minisztérium selyemhernyótenyésztési osztálya 
a tenyésztés fejlesztésése és a hernyóbetegsé
gek leküzdésére törvénytervezetet dolgozott ki, 
amely még a jelen ülésszakban a parlament 
elé kerül.

— Tisza István gróf gyilkosai ügyében 
a királyi ügyész már benyújtotta a vádiratot, 
amely szerint Dobó Istvánt, Sztankovszkyt, 
Horvát Szanevicset és Pogán Józsefet gyilkos
sággal, Kéri Pált, Csernyák Imrét és Fényes 
Lászlót gyilkosságra való felbujtással, Gertner 
Marcelt, Lengyel Lászlót és Vágó Vilhem Jenőt 
bünrészességgel vádolja meg. A vád ellen az 
összes vádlottak kifogással éltek.

— öngyilkosság. Bastiano Erzsiké, a dévai 
szigurancának irodai alkalmazottja december 
hó 30 án délelőtt hivatalos helyiségében meg
mérgezte magát. Strichmint vett be, mely oly 
rögtöni hatású volt, hogy a sebtiben előhívott 
orvosok sem segíthettek rajta. Tettének oka 
ismeretlen. Az élte virágjában levő bájos le
ányka öngyilkossága városszerte általános 
megdöbbenést idézett elő.

— Aki eladni vagy venni akar bármit, 
az hirdessen a „Szászváros és Vidékéiben. 
Lapunk a megye minden városába, közsé
gébe jár s igy a hirdetés eredménnyel jár. 
Hirdetési dijak árszabás szerint.

— Uj postai tarifa küldeményekre. Bu
karesti lapok írják, hogy a postaigazgatóság 
kénytelen lévén arany frankkal fizetni, az ide
gen államok részére a postaszállítási költsége
ket a papir-lei és az arany frank között levő ár- 
folyamkülömbözet kiegyenlitése céljából 1921. 
január 1-étől a külföldi levelezés és postai 
szállítás a következő tarifa alá esik: 20 gr. 
súlyig terjedő egyszerű zárt levelek dija 2 lej, 
minden további 20 gr. vagy annál kevesebb 
súlytöbblet után még 1’20 lej. Zárt levelező
lapok dija 2 lei, nyitott lapoké 1 lej. Válasz
lappal ellátott nyitott levelezőlap 2 lej. Nyom
tatványok minden 50 gr., valamint minden 
további 50 gr. vagy ennél kisebb többlet után 
40 báni. (A legnagyobb súly 2 kg. lehet.) 
Ügyiratok 20 gr.-ig 2 lej, minden 50 gr. vagy 
eunél kissebb többlet után további 40 báni. 
(Legnagyobb súly 2 kg.) Áruminták 100 gr. 
súlyig 80 báni, minden további 50 gr. vagy 
ennél kevesebb többlet után 40 báni. (Leg
nagyobb súly 3.50 gr. lehet.) Lapok, szem
lék és időszaki hirdetmények minden egyes 
szám és minden 50 gr. után 10 báni. Aján
lott dij a felsorolt dijakon felül 2 lej, a rek
lamálást lapok dija 2 lej. A nyomtatványok, 
ügyiratok, áruminták és levelezőlapok bér
mentesítve a feladáskor kötelező, a bérmen- 
tetlen küldemények dijai a címzettekből fog 
beszedetni. A levelek és levelezőlapok hiányzó 
postai diját kétszeresen számítva szedik be. 
— A belföldi forgalomban a következő tarifa 
emelés lép életbe: Leveleknél és lapoknál az 
eddig 5 báni helyett 10 báni, ajánlott levelek
nél pedig az eddigi 10 báni helyett 25 báni 
segélybélyegeket kell alkalmazni. Belföldi ma
gántáviratok után 25 báni, külföldi magántá
viratok után pedig 50 bánit készpénzben kell 
befizetni. Minden magántelefon-beszélgetés 
után a rendes díjon felül még 25 bánit szed
nek be.

— Cipőkészítő-tanfolyam Szászvároson 
Ma, amikor a munkabérek, de különösen az 
anyagárak óriási drágasága miatt olyan sokba 
kerül a lábbeli, hogy azt alig tudjuk megfi
zetni, igazán üdvös és helyes, ha minden

olyan dologra, amely a megélhetés nehézsé
geit enyhíti, felhívjuk a közönség figyelmét. 
Azt tesszük most is, amikor hirt adunk arról, 
hogy Szász Andrásné úrnő lakásán (Régi- 
posta-utca 9. sz. Schuleri-féle ház) cipőké- 
szitő-tanfolyamot rendez, melyre beiratkozni 
e hó 17-ikétől kezdve lehet. A kurzuson egy 
kis igyekezettel mindenki könnyen megtanul
hatja a házi- és gyermek-, sőt a női- és férfi 
rendes cipők készítését, úgy szintén a cipő- 
javitásokát is, aminek tudása nagy megtaka
rítást jelent egy háztartásban. Szász Andrásné 
úrnő által készített női- és gyermek-cipőket, 
valamint házi-cipőket alkalmunk volt meg
tekinteni s csak dicsérettel szólhatunk róluk. 
Városunkban már volt egy ilyen cipőkészítő 
tanfolyam, amelyen különösen a fixfizetésü 
szellemi munkások — nők, férfiak egyaránt 
— vettek nagy számmal részt s bizony ma 
sok családnál a kurzust végzett családtagok 
készítik és javitják a cipőféléket. Az érdeklő
dőknek bővebb felvilágosítással szívesen szol
gál Szász .Andrásné úrnő, (Régi-posta-u. 9.)

— Németországi árurendelések kifize
tése. A „Keleti Újság" írja: A német kor
mány rendeletett adott ki, mely a német gyá
rosokat és kereskedőket kötelezi, hogy a ro- 
mániabeli kereskedők által rendelt árukat csak 
akkor szállítsák, ha a vételár előre teljesen 
egyenlitve van. A rendelet abból az okból 
keletkezett, mert a német kormány attól tart, 
hogy Románia a németországi áruszáliitmá- 
nyokat kártériitési javakként kezeli és értékü
ket Németország javára könyveltetvén, a né
met gyárosokat és kereskedőket saját kormá
nyukra utalja a vételár kifizetéséért. — Ez a 
rendelkezés a Románia és Németország kö
zött megkezdődő üzleti forgalmat lényegesen 
megzavarja. Kívánatos, hogy Románia kor
mánya megfelelő biztosítékokat nyújtván a 
német áruk rendes kereskedelmi jogi védel
méről, a német kormányt a jelzett rendelet 
visszavonására rábirja.

— Forgalomban az első porcellánpénz. 
A genfi „Esperanto“ c. lap legújabb száma 
a következő részleteket közli a pémet porcei- 
lánpénzről: Most kerültek ki a meiseni por- 
nellángyárból az első porcellánpénzek, ame
lyeket Paul Börner mintázott. Az érmek (5 
márkától 10 pfeningig) köralakuak, egyik ol
dalukon négyszögü keret van, Deutsches Reich 
felirattal és az érték jelzésével. Az iveket tölgy
gomb és makk tölti ki a választófejedelem 
karajaival a (porcellángyár jegye). Az 5 már
kás szülői párt ábrázol, amint kezüket áldó- 
lag terjesztik gyermekük fölé. A három már
kás meztelen gyermeket ábrázol, amint ke
zeit könyörögre a csillagok felé emeli. A két- 
márkáson egy meztelen fiú kis hajocskán ga
bonát szálllit. Az egymárkás újból kihajtó 
tölgyfacsonkot mutat, az ötvenpfenninges sas
fejet, a huszpfenninges fáklyát, a tizpfennin- 
ges pedig stilizált kettős kévét. A porcelán
gyár ezenkivül külön pénzt is gyártott Messen 
város számára. Ezek ellipszis alakúak és hát
lapjuk buzakalász keretben anyát ábrázol, a 
mint keblére szorítja gyermekét. Hasonló pén
zeket rendelt meg a hamburgi magasvasut is, 
valamint számos más német város, úgy, hogy 
a papiros aprópénzt nemsokára ezek fogják 
pótolni.

— Petróleumos lámpákat a forgalma
sabb utcákba! A városi villamosmü — tü
zelő anyag s egyéb dolgok hiányában — csak 
éjjel 12 óráig ad világítást. Ekkor óriási sö
tétség borul a városra. Ez az állapot a kuc
kójában békésen szendergő polgárra nem 
bántó, azonban vannak ám sokan, akiket az 
élet mindennapi küzdelme még éjjel is járás
kelésre kényszerít s akik a meleg takaró alól

ki, a hideg, szeles éjszakába mennek — ke
nyeret keresni. Ezek érdekében nem ártana, 
ha a város vezetősége a forgalmasabb utcá
kat petróleum lámpákkal látná el, hogy azok 
legalább Útmutatóul szolgáljanak. A háború 
alatt a légi támadástól óvakodó városok sem 
lehettek sötétebbek, mint Szászváros éjfél után. 
Tessék csak elképzelni, hogy mit gondolhat 
rólunk az az utas, aki szekérrel, autóval kény
telen városunkat átszelni. „A kihalt, sötét 
város“, fogja dörmögni magában, avagy azt 
véli, hogy eltévedett, mert hiszen a Piski 
felől érkező éjjeli utas, a kaszárnyáktól kezdve, 
a piacon át, végig az országúton korom sö
tétségben kénytelen haladni. Hogy e közben 
nem téved más utcákba, azt csak szerencsé
jének köszönheti. A piacon egy-két lámpát s 
a várost átszelő országidra pedig annyit, hogy 
azok Útmutatóul szolgálhassanak már csak 
azért is szükséges elhelyezni, hogy városunk 
elmaradottságáról szóló híreknek ne adjunk 
tápot. A város lakosságát a vasúti állomásra 
három omnibusz és több mint 10—20 kocsi 
viszi és hozza s igy éjjeli forgalom van, ame
lyet nem szabad teljes sötétségben hagyni. 
Sok szegény ember gyalog igyekszik az ál
lomásra s nem egyszer fordult már elő, hogy 
az idegen eltévesztette az állomáshoz vezető 
utat s igy lekésett a vonatról. Az éjjeli for
galom biztonsága is megköveteli ezt a pár 
petróleumos lámpát. Ha már a város válla
lata nem tud éjjel is áramot szolgáltatni, a 
város vezetősége a közbiztonság, a testi ép
ség megóvása valamint az idegen forgalom 
érdekében ne sajnálja azt a pár lámpát fel
állítani.

Figyelmeztetés!
Tisztelettel felkérjük mindazon előfizetőinket, 

kiknek előfizetése jelen évnegyed megszűntével 
lejár, hogy azt postafordultával megújítani szí
veskedjenek. Ha a lapot továbbra is járatni nem 
óhajtaná, kérjük ezen számot címünkre vissza
küldeni. Hátralékos előfizetőinknek — tekintettel 
a nagy papirhiányra és drágaságra — lapot egy
általán nem küldhetünk.

Kiváló tisztelettel:

a „Szászváros is Oidika"
kiadóhivatala.

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

97 2-3

Eladó boi*a 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 2-5

Gummi- és

Féznélyegzőli
bármily alakban és nagy
ságban jutányosán meg- 

rendelhetők a 
Szászvárosi Könyvnyomda Részv.-társ.

könyv és papirkereskedésében.

Nagy, kétajtós, kitűnő karban levő

Wertheim-s2ElirÉiiy
eladó. Cim a kiadóhivatalban.
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Hjnmdász-tanonc
azonnali belépésre felvétetik 
lapunk kiadóhivatalában :!:

Stern Ferdinand
férfi- és nöl-dlvat-lierBsliedö Szászvároson.

fl „Szászvárosi Hőnyvnyomda Részvénytársaság“ 
könyv- és papirhErsshEdésébB egy tanuló, 
ki magyarul, németül és románul be
szél, azonnal felvétetik.

Vas 8 Stern
bőrüzletében
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. —f 
Nagybani vétsInEl megfElElő árengedniÉny I 
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Üzletmegnyitás!
Tisztelettel értesítem a n. é. 
közönséget, hogy a helybeli 
piacon, Vásár-utca 12. sz. alatti 

Németh-féle házban 

férfi és női ####

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 4—6

„KORONA“ SZÁLLODA Szászváros.

102 27—

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

SPEIL EDE, o Hornná vendéglő«.
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Hirsch Náthán
borbély és fodrász Szászvároson.

Értesités!

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:

f
í

mechanikus, Ország-ut 40. sz. t
91 3-3

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 és hentes üzlEtEmbEn
naponként friss készitményü 
virsli, száraz- és lEngyBl-holbászoh, 
párizer, nyári szalámi, hússajt, disz- 
nófösajt, valamint marha- és sertés
hús, olvasztott zsir, tBpErtyíí, zsírnak 
Való szalonna és Iláj 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 4-5
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Májer Hermann
szállító és fuvarozó, Szászvároson.

zönség szives pártfogását kérve I 
vagyok kiváló tisztelettel:

Májer Hermáim,!
szállító és fuvarozó. 85 4—5

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

bán mindenféle

Stern Emánuel
vas- és füszErhereshEdő Szászvároson.

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

5 liszt állandóan raktáron.

=== Tisztelettel ===

Stern Emánuel
vas- és füszerkereskedő.

1 b-1 Értesítés! z-i

I
 Alólirott tisztelettel értesítem

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 3—3
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| „KORZÓ“ kávéház és cukrászda
z Szászvároson.
•X

?!

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

< NERHAFT JÓZSEF, >
z & „Korzó“ kávéháx bérlője, Szászváros, Főtér. &
X IS 23- G
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Városi X8«yvByo
RÉszum-Tánsasán

elvállalja bármi
nemű nyomtatvá
nyok, részvények, 
müvek, folyóira
tok, stb. legmo
dernebb stilszerü 
előállitását, ennek

nyííspaP^eresij^
bővelkedik a lég- 5e

■

B

a
B

nagyobb válasz
tékban irodai, is
kolaikellékekben, 
folyóiratok, vala
mint az irodalom 
legjobb müveiben 
stb. a Iegjutányo- 
sabb árak mellett a

Nyomatott a SzAszvArosi Könyvnyomda RészvénytArsasAq oyorssajtójAn 1921,


