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Fél évre — — — — 10 , | Egyes szám ára — — 50 báni 

Nyílttér soronként 3 Lel.

Mptulajdonos is felelős szerkesztő: Ifj. Szántó Károly. 
Kiadóhivatal: Szászváros! Könyvnyomda R.-t. 
--------- Megjelenik minden vasárnap. ---------

A lap szellemi részét illető közlemények ■ szerkesztőséghez, 
s pénzküldemények és hirdetések i kiadóhivatalhoz küldendők. 

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

A tisztességes üzleti Verseny.
Fejlődő, virágzó kereskedelmet soha sem 

lehetett elképzelni „verseny** nélkül, amely
nek azonban feltétlenül birnia kellett e jel
zővel, hogy: tisztességes. A világháború ki
törése után nemsokára a „tisztességes ver- 

\jj^yu ;#ir''ísmeretlen fogalmak közé került s 

a régi, békebeli nemes versengést az ipar, 
kereskedelem és gazdaságban egyaránt fel
váltotta egy más fajtájú versengés, amely az
tán a mai színvonalra sülyesztette a gazdasági 
és pénzügyi hetyzetet. Ez a másfajtáju ver
sengés az árdrágításban nyilvánult meg és 
mindenik háborúzó országban dühöngött, or
giákat ült. Az árdrágitás és az árdrágulás 
elleni gyógyszerek, szérumok hatástalannak 
bizonyultak s a háborút befejező 1918. no- 
vomber elseje óta sem voltak képesek ered
ményeket mutatni fel.

A legújabb időben azonban már világszerte 
kedvező jelenségek mutatkoznak az árak ha
nyatlása tekintetében, amit feltétlenül a „tisz
tességes üzleti verseny“ javára könyvelhetünk 
el. A rég múltakban egyes államokban a 
tisztességtelen versenyt törvényileg üldözték 
s az eredmény meg is volt, mert részint a 
törvények tisztelete iránti kötelességérzet, ré
szint a büntetés megbélyegző voltának fel- 
és elismerése sokakat visszatartott attól, hogy 
tisztességtelen utón szerezzenek maguknak 
vagyont. A háború a virágzó ipart és keres
kedelmet szintén szomorú sorsra juttatta s

ma, — leszámítva azon keveseket, akiket a 
háború nem kényszeritett arra, hogy üzleti 
tevékenységük az árdrágitás és tisztességtelen 
spekuláció fertőjében merüljön ki, — kevés 
üzletember van, aki a tisztességes versenyt 
olyannak tekinti, amellyel vagyont, megélhe
tést lehet biztositani.

Pedig azokat a válságokat, bajokat és hi
bákat, amelyek pénzügyi és gazdasági éle
tünkre ólomsullyal nehezednek, csakis a tisz
tességes üzleti versenynek minden téren való 
alkalmazásával, fellendítésével lehet orvosolni.

A rendes kereskedők gondosságával, a tisz
tességes kereskedők becsületességével eljáró 
üzleti embereket mindenütt védte és védi a 
törvény az ellenkező magatartást tanúsító, 
erkölcsi alapot nélkülöző harácsolőkkal szem
ben s hogy a háború alatt úgy felburjánzott 
az utóbbiak serege, azt részint a tisztességes 
üzleti verseny kimúlásában részint az erkölcsök 
megromlásában, valamint a hirtelen való meg
gazdagodási vágyban keresendő.

Az üzleti élet versengése önmagától kezd 
elevenebbé lenni, de ebből a versenyzésből 
diadalmasan csakis a „tisztességes“ üzleti ver
sennyel dolgozók fognak kikerülni. Virágzó^ 
fejlődő gazdasági élet e nélkül nincsen s a 
midőn majdnem hét évi világégés után jele
ket látunk, amelyek csakis a tisztességes ver
seny nyomán fakadhattak, örömmel s egy 
jobb és szebb jövőbe vetett hittel üdvözöljük 
azokat.

A romboló háború utáni épités mindenütt

kezdetét vette s az eljövendő világbéke a né
peket nagy feladatok elé állitja. E feladatok 
megoldásában azok fognak kiválni, akik a 
népek eljövendő vértelen, de nagy tülekedé
sében ; versenyében a tisztesség fegyvereivel 
fognak küzdeni. Ami egyesekre nézve szabály, 
igazság, az népekére mzetekre nézve is ugyaaz.

Dereng már felénk a gazdasági élet béke
beli pirja, már láthatók a jövőbeli, tisztessé
gen, becsületességen alapuló üzleti élet kon
túrjai s éppen ezért nem győzzük eléggé 
hangoztatni, hogy a teljes békebeli állapo
tokra való visszatérés csak úgy lehetséges, 
ha a konszolidáció nagy munkájából úgy a 
kormányzat, mint a kereskedelmi, ipari, gaz
dasági és pénzügyi élet mindenik közkato
nája kiveszi az őt megillető részt.

A minden áron való drágítást minden 
téren váltsa fel a tisztességes üzleti verseny, 
amely hivatva lesz közmegelégedést szülni s 
a megélhetés lehetőségeit növelni, valamint 
az oly sokszor meg- és elsiratott békebeli 
közállapotokat helyreállítani.

Ifj. Szántó Károly.

A kenyér- és lisztárak megállapítása.
A „Glóbus“ irja: A kenyér- és liszt árá

nak megállapítására vonatkozólag a helyreál
lítási államtitkárság a következő rendelkezé
seket hozta:

A megállapítás.
A városokra a primárok és a vidéki köz-

g szilszvta és gniÉHE rUig.__
A falu.

Irta: Miklós Jenő.
Daru Dénesné ebédután csendesen himez- 

getett valami nagyon eredeti asztalterítőn, az 
ura csukott szemmel széles karszékében mé
lázott a nap eseményeinek problémáin. És 

meglepetve vette észre az asszony, hogy férje 
egy idő óta mind hangosabb horkolással ki
séri magába fojtott fejtegetéseit, megcsuklik 
a hangja, a szája mozogni kezd, szavakat, 
mondatokat, titokban kifőzött terveket mond 
el, terveket, amelynek egy erdélyországi falu
ról szólnak, hol zöldek a mezők, rigók füty- 
tyétől hangosak a bércek és zsengő harang
zúgásra száll az este. Az asszony három nap 
múlva már ismerte az egész falut. A csókás 
tornyot, a botjára tűzött lámpással baktató 
baktert, a verendás, fehérre meszelt házikót, 
megismerte az urát, mikor még kurta nadrág
ban, hulló almalevéllel együtt hüllőt a földre, 
megismert egy ősszhaju, jóságos asszonyt, 
előlegezett cimmel a nagymamát, csak azt 
nem tudta, hogy az ura álmában miért be
szél mindezekről és ha felébred, miért kérdi 
ijedten: Talán szóltam az elébb?

Két hétre kipattant a titok, falura mennek. 
Tíz napi szabadság, meglátogatják a nagy
mamát (előlegezett cimmel), megnézik a csó
kás tornyot, a virággal telehintett mezőket és 
a csendesen magában álmodozó erdőt. Az 

asszony még soha életében nem volt faluban, 
nem látott eleven csókát, vagy harangot, most 
hát jobban örült, mintha újra Velencébe in
dultak volna. Az ut alatt a vasúti kocsiban, 
ha már az elvonuló tájakon nem volt semmi 
néznivalója, hirtelen az ura vállára hajtotta 
fejét, vagy ajkához kapta a száját és tapsolva, 
ujjongva kacagva újságolta neki, hogy: te 
édes, te édes 1

A gyönyörűséges napok oly gyorsqn múl
tak, mint múlnak az álmok. A ragyogás, a 
tiszta fény, az erdők, a tavaszosan meleg ég 
mámorossá tette őket, az ősszhaju nagymama 
szerető szivével gondtalan, pajkos gyermekké 
varázsolta, akik órákig elhevertek a virágzó 
s már szirmukat hullató cseresznyefák alatt 
és magukra szórták, egymásra dobálták, szálló 
lepkerajként a levegőbe fújták a szirompely- 
heket. Késő estig elbolyongtak az erdőn, gyo
mor-alakú sziveket véstek a fák kérgébe, me
lyek aiá odakarcolták a nevüket, voltak mi
sére harangozni a toronyban, az asszony az 
ő kicsike, tiszta hangján a zárdabeli ünnepi 
Glória is Excelsist énekelte el a kóruson — 
mentek potykákat fogni a falusi tóba, piszt
rángot a hegyi patakba, éltek mint a kiski
rályok, akinek gondját viselte, akiket becéz- 
getett, öltöztetett, akikre sütött, főzött a nagy
mama. És hogy sütött és hogy fözött 1 Egy
szer elkészített egy egyszerű potykát, ez az
tán fejedelme volt az összes, eddig tálban 
úszkáló potykáknak. Hja, de ezek a gyönyö

rűséges napok oly gyorsan múltak, mint el
múltak az álmok .. .<

Amikor újra hazajöttek, szűk és rossz le
vegőjű volt a lakás, füstös és aszfaltszagu a 
levegő, a zöld leanderek az utcai kávéházak 
előtt piszkosak, a budai hegyek pedig teli 
polgári kirándulókkal, akik hihetetlen zsem
lyemorzsákba hempergetett és kisütött isten
tudja miféle sovány madarakat ettek rántott 
csirkéknek.

Daruék leginkább visszaszaladtak volna a 
nagymamához, szótalanok, kedvetlenek és szo
morúak voltak, mint az idegen földre tévedt 
madár. Végre a férj nem bírta már sokáig. 
Egyszer reggel azzal indult el hazulról, hogy 
egy nagy darab falut, falusi életet hoz vissza 
magával — és elment a vásárcsarnokba és 
megvett egy silány, fővárosi potykát. Ragyogó 
szemmel és a potykával tért aztán haza. A 
felesége kérdően meredt rá.

— Lássa, édes, fogja. Ez potyka. Olyan 
potyka, amilyet nagymamánál ettünk! Ezt is, 
azt is én válogattam ki s egyszer már lát
hatta, hogy értek a potykafogáshoz. Ezt itt el 
fogja ebédre készíteni, amint azt odahaza et
tük. Még egy széket is hozunk az asztalhoz, 
mintha benne a nagymama ülne. Leeresztjük 
az ablakokat, hogy sötét legyen. Hazulról ho
zott bort töltögetünk és visszaálmodjuk újra 
a falut. Pompás ötlet, mi?

Az asszony hol az urára nézett, hol a poty- 
kára. Az ötlet inkább furcsának tűnt föl előtte, 
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ségekre a megyei prefektek, az ellátási bizott
ságok értesítése után kiadják a rendeletet, a 
mely szerint az egységes liszt- és kenyér árai 
megállapittatnak.

Ezen árak megállapításánál tekintetbe ve
endő a búza és rozs ára, a szállítási, keze
lési, gyártási költségek és a törvényes haszon. 
Ez az ár a helységek szerint váltakozik, azaz 
10314—900 sz. határozat szerint a liszt ára 
2’45, a kenyér ára 2'45 leinél valamivel ma
gasabb vagy alacsonyabb.

A rendelet csak akkor hajtható végre, ha 
a helyreállítási és ellátási alállamtitkárság ezt 
jóváhagyta.

Fehér liszt.
A prefekturák és primariák a városi és vi

déki mümalmokat felhatalmazzák, hogy 5% 
fehér lisztet is kivihetnek, amelyet a malmo
sok hoznak forgalomba.

Ebből a lisztből kiszithetők a tészták, kif
lik, veknik, melyek ára nincs maximálva.

Állami dijak.
A fentemlitett határozat értelmében minden 

kilógramm egységes liszt után 25 báni, az 
5% fehér liszt minden kilógramm után 50 
báni állami dij fizetendő.

A fenti határozat 7. §-ában foglalt 45% 
levonás akármekkora is az egységes kenyér 
ára 2*25 lei ár után vonatik le akkor is, ha 
a megállapított ár ennél kisebb.

Minden e határozattal ellenkező rendelke
zés érvénytelen.

A jelen határozat a Monitorul Oficial-ban 
megjelenés napjától életbe lép.

Atanasiu, s. k. 
helyreállítási és ellátási alállamtitkár.

A reL nőegylet vallásos estélye.
Február 20-án vasárnap este 6 órán kez- 

dődőleg tartotta a helybeli ref. nőegylet ne
gyedik vallásos estélyét gazdag és magas 
színvonalú műsorral nagyszámú és hálás kö
zönség részvételével, a ref. Kún-kollegium 
disztermében.

Az estélyt egyházi ének vezette be (»Légy 
csendes szivvel...........“), melyet a közönség 

mint pompásnak, vagy pláne ötletnek. De azért 
csak ráfogta a kést a potykára, mig Daru Dé
nes önmagával megelégedetten távozott hiva
talába. A hivatalos apparátus csúnya szörnye 
azután bekapta, forgatta egyik fogáról a má
sik fogára, odacsapta a kerekek közé... Azon 
a napon Daru Dénes olyan orrokat kapott, 
hogy mire vége volt a hivatalos óráknak, ke
serű lett a szája ize és réveteg a szeme pil
lantása. Otthon is csendesen ült az asztalhoz, 
szótlanul fogott az ebédjéhez, alig szólt egy 
szót egész a — potykáig. Mikor a potykát 
remegve eléje tették, fölébredt benne az ed- 
gig szunnyadó emberi állat és olyan légből 
kapott rágalommal vádolta meg ezt a becsü
letes halat, hogy az asszonynak kés, villa ki
esett kezéből.

Dénes kissé unott arccal tolta el tányérját 
és hirtelen felvetette a kérdést, miben külön
bözik a pénz, meg ez a hal ? A kérdés any- 
nyira szokotlan volt, hogy neki magának kel
lett rá felelnie. A pénzről azt mondják, hogy 
nincs szaga, amit erről a halról már nem le
hetne . .. Pedig kár ezért a halért. Milyen 
friss volt; egész piros a kopoltyujal De ha 
avas vajba sütik . .. Mert a cseléd ott vesz 
vajat, akol ő akar és a cselédnek egy kukkot 
se mer itt szólni senki 1 A cseléd a legna
gyobb ur a házban, az történik ami neki tet
szik. A cselédet már úgy kapta a felesége 
kelengyéjével, sőt a feleségét is csak úgy ad
ták neki ha vállalja a cselédet. Mert a mama

énekelt. Azután Barcsay Margit és Fülöp 
Vilma urleányok szavaltak egy-egy hatásos 
költeményt Szabó Jenőtől, Erdély hírneves 
pap-költőjétől. („Hitem, erős hitem...........“,
„A drukkos“). Mindketten szépen átérezték 
s megfelelő módon kifejezésre is juttatták a 
költemények minden szépségeit. Majd Pogány 
Albert és Szász Magda játszották zongorán 
Grieg: „Tavasz ébredése“ c. darabját. A sza
batosan előadott zongora-kettőst az egész kö
zönség élvezettel hallgatta. Ezután Nagy Ödön 
Kún-kollegiumi tanár lépett a felolvasó asz
talhoz s az ideálizmusról tartott élvezetes fel
olvasást. Bevezetésül utalt a materiális gon
dolkodás sivárságára, lélekölő kietlenségére s 
az ellentét erejével mutatta be vele szemben 
az ideálizmus lelki szükségességét, az embert 
és emberiséget felemelő, magasztos céljához 
közelitő befolyását. Befejezésében a templomba 
járás szükségességét, mint az erkölcsi ideá
lizmus fejlesztésének legfontosabb tényezőjét 
hangsúlyozta. A népszerű s igen élvezetes 
modorú, mindvégig tárgya magasabb légkö
rében mozgó, lendületes előadást a közönség 
nagy gyönyörűséggel s tanúsággal hallgatta 
s zajos tapsban fejezte ki az előadó iránti 
háláját.

Majd a ref. nőegylet dalköre énekelt egy 
skót egyházi éneket Görög József karnagy 
vezetésével megfelelő hatással.

Azután Gönczy Pál szavalta el Ábrányi 
Emil: „Keresem az Istent.. . .“ c. erőteljes, 
magas páthoszu költeményét.

Majd a Kún-kollegiumi ifj. zenekar előadta 
Mascagni: „Parasztbecsület“-ének Intermez- 
zóját Alföldy Béla ének-zenetanár szakavatott 
vezetésével, nagy hatással.

A gazdag műsort egyházi közének zárta be. 
Az estélyt három nőegyleti tag rendezte, 

fáradtságukért teljes mértékben megérdemlik 
a közönség hálás köszönetét.

A legközelebbi vallásos estély, mint érte
sülünk, március hó 27-én husvét vasárnap 
délután lesz nagyérdekü műsorral, melyre 
^re is felhívjuk minden szép és jó iránt ér
deklődő közönségünk figyelmét.

nem tudott tőle másképp szabadulni. No. hát 
most itt az ideje, elrontotta ezt a gyönyörű 
halat, — felmondani neki!

Az asszony meglepetten tekintett az urára. 
Mintha azt kérdezte volna: maga beteg ?

De az ura csak a halat nézte. Milyen poty- 
kákat evett ő odahaza. De a mai asszonyok 
főzni sem tudnak 1 Csak sok legyen a váltás, 
az evőeszköz, hogy aztán mi kerül elé, az 
nagyon mellékes. Szerveznek főzőiskolákat, 
de néni tudják, hogy lesz e csirke; diplomát 
nyernek és soha nem láttak egy kotlós tyú
kot. Ha az tavaszi kalap, vagy nyári kabátka 
lenne — selyem, szallag, csipke, ékszer, zsur, 
hangverseny, bál, fürdő, vagy a legújabb po
litikai, társadalmi, vagy irói affér, — hja igen, 
de főzni?

Az asszony a tekintetével megint azt kér
dezte: maga beteg? És a halhoz már ő se 

nyúlt többet.
Csendesen, szótlanul felált, aztán átment a 

szobájába. Amint a ruhája szine eltűnt a füg
göny között, mintha egyszínű ólmos-szürkébe 
sülyedt volna az egész ebédlő. Dénes, mint 
sárkány a mesebeli kincset, sötét, komor pil
lantással őrizte a halat. Az az utolsó fehér 
folt a felesége ruhájából ott az ajtó függönye 
közt megcsapta a szemét, valami bolond kis 
emlék jut az eszébe, — ezt a ruhát viselte 
az asszony akkor is, mikor az esküvőjük után 
valami kis olasz városka vendéglőjének terra- 
szán együtt nézték a tengerbe merülő napot.

Robinson.*
Ez itt a meddő Vágy kopár szigetje. 
Magamba’ fekszem, mint fáradt Robinson, 
leszáll telkemre sóvárogva, kinzón 
a Fájdalom, e szürkeszárnyu este.

A horizontot sűrű köd takarja ; 
körül könyörtelen tenger üvöltöz, 
örökre idekötve tart e földhöz: 
nekem nincs már a messzi földek partja . ..

Óh soh’ se jutok el, csak álmaimban 

a boldog földre, ahol minden ott van, 
mit vágyva vágyom sirva, annyi kínban

s a honnan méla este, mint a fárosz 
a két szemed világol biztatóan 
s a sürü ködön át felém sugároz.

. Fülöp Károly.

* Mutatványul a Kolozsvárt megjelenő „Pásztortüz“ 
c. kitünően szerkesztet irodalmi, művészeti és társa
dalompolitikai hetilapból.

NAPI HÍREK.
— Kinevezés. Timok Tibor petrozsényi 

bányagondnok a napokban főbányagondnokká 
neveztetett ki.

— Áthelyezés. A dévai pénzügyigazgató
ság Soukup János szemlészt Szászvárosról 
szakaszvezetői minőségben Marosillyére he
lyezte át.

— Eljegyzés. Wolf Gusztáv bózesi segéd
jegyző eljegyezte Schilling Jennykét Vajda- 
hunyadról.

— Hírek a városházáról. Procinkievic 
Szevér városi h. tanácsos f. hó 4-én újra el
foglalta az adótárnoki állását. Ezzel kapcso
latban megemlítjük, hogy az anyakönyvi te
endőket ezentúl Belei Viktor Il-ik tanácsos 
látja el.

— Jugoszlávia uj neve. Az „Aradi Köz
löny“ értesítése szerint Jugoszlávia alkotmány
szerkesztő bizottsága az eddigi Jugoszlávia 
elnevezést elvetette és helyette a „szerbek, 
horvátok és szlovének királysága“ elnevezést 
fogadta el.

Kissé hűvös, csiliagvilágos este volt, a pincér 
éppen a vacsorát hozta, egy hosszú ezüstös tá
lon a vajba főtt halat és körülöttük a fehérí
tett asztalok mellett senki. Akkor ő hirtelen 
áthajolt a feleségéhez, de az asszony elkapta 
a fejét és kiütötte a melléje lépett pincér ke
zéből a tálat. A hal magas körívben kicsapott 
a levegőbe, hárman is kaptak utána, de csak 
az asszony fogta el épp a két ujjával, éppen 
a farkánál fogva. — És úgy tartotta ka
cagva, messzi magától a hosszú mozdulatlan 
halat. A nap utotsó búcsúzó sugara a halra 
esett, aztán lesiklott a sugár és megint vajba 
került a hal. Mennyi emlék!

Daru Dénes gépiesen magához húzta a poty
kát, az esze Itáliában kalandozott, a keze a 
tányérja körül kezdett sétálni... Aztán lemen
tek Szicíliába, megnézték Aetnát, a felbuk
kanó emlékekkel együtt tűnt el a potyka is, 
mire gondolatban bevégezte olaszországi uta
zását, már szépen megette a halat.

Épp akkor nyitott rá a felesége. A fején 

kalap, a kezén keztyü, Dénes csodálkozva 
kérdezte:

— Hát maga hová megy, édes?
— Vissza a mamához. Én nem bírom itt 

tovább. Ez valami rettenetes.
— De hiszen már — megettem — a halat I 
Az asszony letette a kalapot és a keztyüt. 

Nyugodtan, a megváltozott helyzet magasla
táról annyit mondott:

— Akkor nem hagylak el 1 Soha sem fog
lak elhagyni, érted? Te hősi. ,,
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— Közgyűlés. A „Körösbánya és Vidéke 
Takarékpénztár Rt.“ XXIX-ik évi rendes köz
gyűlését f. hó 13-án vasárnap d. e. tartja a 
következő tárgysorozattal: 1. A közgyűlési 
jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvényes meg
választása. 2. Az 1920. évi XXIX-ik mérleg 
bemutatása az igazgatóság^ felügyelő-bizott
ság jelentése kapcsán, valamint a felmentvény 
feletti határozathozatal. 3. A tiszta nyereség 
felosztására vonatkozó tervezet tárgyalása. 4. 
Esetleges indítványok.

— Földgázvezeték Déván át. A „Hu- 
nyadvármegye“ írja: Az elmúlt esztendőben 
szó volt arról, hogy a resiczai vasmüvek és 
uradalmak bérbeveszik az erdélyi föld és me- 
tángázak kihasználását. Időközben — mint 
most értesülünk — a bérbevevés már meg is 
történt és az Sárostopolya, Szászcsanád, Kis
kapus, Rosi és Hasszag községek földgáz me
zőire vonatkozik. A resicza cég kötelezte ma
gát arra, hogy a Maros völgyének nagyobb 
városait is ellátja gázzal úgy ipari, mint vi
lágítási célokra. A nagyszabású földgázveze
ték Gyulafehérvárról Déván át vezett Aradra. 
A vezeték építését a resiczai vasmüvek már 
a közeljövőben megkezdik.

— Az útlevelek kiállításának uj módja. 
Az útlevelek kiállitásának uj módját szabá
lyozza a 21. sz. alatti rendelet, amelyet a bel
ügyminisztérium sziguranca osztálya adott ki. 
E rendelet a következőkép szól: 1921. jan. 
1-től az útleveleket a megyei prefekturák ál
lítják ki mindazon személyek számára, akik 
az igazgatásuk alatt álló megye területén lak
nak. A útlevelek kiállitásának dija 25 lei, el
tekintve attól, hogy azok 3—6 hónapra, vagy 
egy évre szólnak. Az útlevelet kérvény utján 
kell kérelmezni az illetékes prefekturától és 
ezen kérvényre 1 leies okmány és 25 banis 
segély, vagy statisztikai bélyeg ragasztandó. 
A már ismert okiratokon kivül minden sze
mélyre nézve mellékelendő egy azonnossági 
igazolvány, erkölcsi bizonyítvány. A besoro
zottak részére ezeken kivül még a sorozóke
rület által kiállított felmentési igazolvány is 
szükséges, továbbá két fénykép. A Magyar
országra szóló útlevelekre vonatkozólag úgy 
intézkedik a rendelet, hogy a fenti eljáráson 
kivül ezen útleveleket teljesen felszerelve még 
a kolozsvári központi sziguranca felügyelőség
nek kell bemutatni.

— Román színészet Szászvároson. A 
mint autentikus helyről értesültünk, május hó 
21-én Marculescu szinigazgató bukaresti szín
társulata Szászvárosra jön s itt a „Centrál“ 
szálló színháztermében több előadást tart. 
Az elsőrangú színtársulat előadásai iránt nagy 
az érdeklődés.

— Hirdetmény. A pénzügyminiszter 40103 
—920. sz. rendelete értelmében közhírré te
szem, hogy a hadi kártérítések tekintetében 
beadott kérések elintézésének sürgetését az 
érdekeltek mellőzzék, mert a hadikárokra költ- 
ségvetésileg megállapított összegek felemész
tődtek s ujabbi költségvetésig úgy sem lesz
nek kifizetve. Annak idején hirdetményileg 
értesítve lesznek erről az érdekeltek. Éppen 

igy a hadikárokat megállapító bizottságok na
pidijainak kifizetését célzó sürgető kérések is 
mellőzendők, mert ezek is csak akkor lesz

nek kifizetve, ha törvényhozásilag megállapí
tott állami költségvetésben e célra szükséges 
összegek meglesznek szavazva. Orastie,(Szász
város) 1920. február 21. Herlea sk. polgár
mester.

— Az utlevélvizumok dija. A „Keleti 
Újság“ Írja: Gyakran megtörténik, hogy a 
Bukarestbe küldött útlevelek visszaérkeznek, 
rendszerint valamelyes formahiba miatt. Az 
utasok elfelejtik, hogy csak azon’ az országon 
át lehet utazni, melyre vízumot kapott az il
lető, Például Ausztriába nem lehet vagy ma
gyar vagy jugoszláv vagy cseh láttamozás nél
kül. Egyes konzulátusoknál következő a rend: 
Egyesült-Államok: Személyesen kell megje
lenni. Keresztlevelet be kell mutatni, személy
azonosság megállapítása végett. Csehszlová
kia : Vizumot csak annak adnak, aki az út
levélben beragasztott fényképének kópiáját ott 
leadja. Vizumdij 20 lej. Jugoszlávia: Útlevél 
csak Belgrádból szerzett leutazási engedély 
alapján adható ki. Átutazóknak nem kell e 

külön engedély. Magyarország: Vizumott csak 
a magyar konzulátus ad. (A svájci tehát nem.) 
Az utlevéladta irányt — mely alatt a vasúti 
vonal értendő — be kell tartani és azt meg
változtatni nem lehet. Tehát aki Tövisen ke
resztül kérte a beutazást, nem mehet Nagy
váradon keresztül. Vizumdij 59 leij. Ausztria: 
Elvben itt is beutazási engedélyt kell sze
rezni, de megbízható személyekkel szemben 
elengedik. Vizumdij 55 lej. Németország: Né
metországnak még nincsi konzulátusa, tehát 
nem is adhat vizumot. Bécsben vagy Prágá
ban kell a vizumot megszerezni.

— Pénzhamisítás. A berlini rendőrség 
egy pénzhamisító szövetkezetét fedezett fel, 
amelyről azt hiszik, hogy közel egy éve ter
jeszti a hamis márkákat Lengyelországban, 
Jugoszláviában, Galíciában és Németország
ban. A rendőrség azt hiszi, hogy csak az 50 
márkás bankjegyeket hamisították. 200-at kö
zülök letartóztattak. A hamisitott pénz értéke 
több millió.

— Panasz. Több országutmenti lakos pa
naszkodik, hogy egyes útszakaszok este nin
csenek megvilágítva. így különösen a malom 
melletti hid és környéke marad már hosz- 
szabb idő óta sötétben, ami még a kocsi 
közlekedést is megnehezíti. Lehet, hogy a 
villanykörtéket — amint már előfordult — 
lelopták s ezért nincs világosság, de ezt pó
tolni lehet a lakosság jól felfogott érdekében is.
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Kisiistön kétszer főzött valódi 

szilvórium 
kapható literenként 26 lei-ért

Ábrahám József
kereskedőnél

Szászváros, Országút

— Tavaszi divat. A régi, boldog békés 
világban a „divat“ évenként sok változásnak 
volt alávetve s bizony a „divafszerinti öltöz
ködés“ nem ütközött komolyabb akadályokba. 
Évi 2—300 koronával már „divatosan“ ru- 
házkodhatott bármelyik férfi, míg ma ezt nem 
teheti. Ma a „divat“ sok mindent követel s 
főleg olyant, amit nagyon kevés ember tud 
felmutatni: sok pénzt. így aztán kétféle divat 
járja, az egyik a „pénzesek“, a másik a „pénz
telenek“ divatja. Az ez évi tavaszi divat is 
igy alakul ki. Aki bővelkedik a „nehéz mun
kával“ megszerzett („láncos“ teremtette) bank
jegyekben, az követi a szabók által előirt di
vat követelményeit, aki pedig nincs „lánco
latában ez osztállyal, az versenyre kél a kül
földi írók fordítóival, azzal a különbséggel, 
hogy mig azok magas röptű szellemi termé
keket fordítanak, addig ők kopott kabátjaikat, 
nadrágjaikat fordilgatják s mentül többször 
megteszik ezt, annál gyengébb lesz a „mü“. 
Azonban egy dolgdt észlelhet a jó megfigyelő 
az uj tavaszi divatban is: lesznek Ízléstelen 
vadonatúj ruhák s lesznek Ízléses „fordítások“.

Nyomdász-tanonc felvétetik.
— A békeállapotok felé. A szörnyű vi

lág-égésnek immár vége lett, de azért a béke 
beállása óta az utóbbi időkig nem igen le
hetett észrevenni, hogy a békével egyidejűleg 
a békebeli árak s főleg a békebeli minőségű 
áruk kerültek volna piacra. Újabban mind 
többen és többen igyekeznek a kereskedel
met, ipart és gazdaságot a régi kerékvágásba 
zökkenteni s ha már az árakkal nem is lehet 
mindjárt leszállani, legalább a minőségre he
lyeznek fősulyt. A sok „hadi-portéka“ kezd 
már értéktelenné lenni s a közönség már nem 
érdeklődik utánuk. Hadi szappan, hadi kávé, 
hadi kenyér stb. stb. már csak a múltak em
lékére valók s ma már kezdi újra helyét el
foglalni a jó, kifogástalan minőségű árucikk. 
A háború alatt sok baj volt a csak külföld
ről beszerezhető árukkal s igy nem csoda, 
ha pl. a hadi cipőkrémek sokféleségeitől a 
közönség jóllakott. Kétszeresen örömet keltett 
az, hogy ma már sok kereskedő igyekszik 
„jó portékát“ tartani üzletében. Ábrahám Jó
zsef Országúton lévő üzletében is ma már 
kapható a valódi „Meltonián“ angol gyárt
mányú cipőkrém, amely jóságával és olcsó
ságával az egész világon nagy vevőközönsé
get hódított meg magának. Aki nem hiszi, 
próbálja ki ezt a cipőkrémet s tapasztalni 
fogja, hogy az elsőrangú világcikk.

— Vonatok érkezése Szászvárosra. Tö
vis felől érkezik a 609-a. sz. személyvonat 
d. e. 10 óra 24 perckor. Arad felől érkezik 
a 610-a. sz. személyvonat d. u. 18 óra 04 
perckor. Mindkét vonatnak csatlakozása van 
Tövisen úgy Brassó, valamint Kolozsvár fe
lől és felé és egy nagyváradi, illetve buka
resti közvetlen kocsival bírnak. Wienből a 

114. sz. gyors minden hétfőn, csütörtökön és 
szombaton éjjel 22 óra 07 perckor, Bukarest- 

1 bői pedig a 13. sz. gyors minden hétfőn, 
szerdán és pénteken d. e. 9 óra 12 perckor 
érkezik s Szászvároson egy percnél rövidebb 
időre megáll. — Ezen gyorsvonatokra csakis 
számozott jegyek Aradon, Brassóban és Tö
visen válthatók.

EBZÉBET MOZI. Ma vasárnap, március hó 6-án 
Az eskü. Pacsuli tündér. 
Társadalmi dráma 4 felvonásban. Vígjáték 3 felvonásban.
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— Ebzárlat? Ez a kérdőjel azt jelenti, 
hogy az elrendelt „ebzárlat“-ban kételkedni 
merünk, mert hát bár kidoboltatott ugyan, 
hogy a kutyák láncra verendők avagy száj
kosárral látandók el, mégis egész kutyakon
gresszusokat lehet látni az utcákon, tereken. 
Azt, hogy a nagy kutyák nem respektálják a 
törvényt, valahogy csak megértjük, de hogy 
a kis kutyák is szemtelen, kihivó magatartás
sal ugatnak ebzárlat idején a nyílt utcákon, 
az még sem járja. Van egy nóta, a szövege 
igy kezdődik: „Kis kutya, nagy kutya nem 
ugat hiába“, nohát egy „kis“ birság a kis és 
nagy kutyák gazdáira s akkor tényleg nem 
ugattak a kutyusok hiába.

— Virágzik a dohánycsempészet. A 
pénzügyőrök naponként fülelnek le dohány
csempészeket, akik — úgy látszik — eléggé 
fényes üzleteket kötnek, ami onnan következ
tethető, hogy a nagy összegű büntetés és el
zárás dacára is „vígan“ dolgoznak e szakmá
ban. A csempészet örök idők óta ott virág
zott, ahol a monopol tárgyát képező cikk tul- 
drága volt. Ha hozzá vesszük, hogy a drá
gasága mellett még rosszaságával, silánysá
gával is elősegíti a csempészetet, akkor meg
értjük nem csak a csempészeket hanem a 
csempészetet előmozdító vevőközönséget is. 
Szigorú rendeletek őrködnek a csempészet 
fölött, de azért naponként fordulnak elő „le
fogások“. A dohány és pedig a szegényebb 
néposztályok igényeit kielégítő dohányfélék 
árának leszállításával s jobb minőség előállítá
sával lehet csak véget vetni a nagymérték
ben virágzó dohánycsempészetnek, mert az 
mégis csak nehéz helyzet, hogy az a szíva-1 
ros, aki hajdan naponként 10 drb. 5 filléres I 
szivarral „kielégült“ (évi 180 korona), ma 
ugyanazért évenként 3650 leit fizessen.

Fakedvezmény az állami erdőkből 
a hadirokkantaknak, hadiözvegyeknek 

és árváknak.
A földmivelésügyi minisztérium rendelete 

értelmében közhírré teszem, hogy a hadirok
kantak, hadiözvegyek és árvák az állami er
dőkből 1920. és 1921. évekre (visszamenőleg 
is) kedvezményes áru tűzi- vagy haszonfát 
kapnak és pedig olyan mértékben, amily mér
tékben a hadirokkant munkaképességének 
csökkenése megvan állapítva. Hadiárvák in
gyen kapnak fát. Bővebbi felvilágositásokat a 
polgármesteri hivatal ad, ahová a kéréseket 
is szóval vagy Írásban kell benyújtani.

H e r 1 e a s. k., polgármester.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
Névtelen levelekre nem válaszolunk, kéziratokat 

vissza nem adunk.
F. L. Déva. Mielőtt „Ciuc“-ba távoznék, nézzen 

be hozzánk egy kis bucsuzóra.
„Glóbus“ Kolozsnáa.. Cserepéldányukat nem' 

kapjuk rendesen, miért?
Gyula. Déva. Szellős, frissitő levegő utáni vá

gyakozás a „tengelyre* kergetett s így ez utón — jó 1 
későn — vesszünk búcsút öntől is. Üdv 1

Dr. T. A. Kudzsir. Ha erre jár, nézzen be hoz- j 

zánk egy pár szóra.
M. Kudzsir. Sajnáljuk, hogy nem találkozhat-í 

tünk, de nemsokára megújítjuk látogatásunkat.
S. I. M.-iUye. Búcsú kérszoritásunkat e sorok' 

helyettesítik. Sok szerencsét uj helyén s főleg — ki
tartást. Levelét várjuk. Üdv. |

Gyula. Kudzsir. A kedélyhangulatok tultengése ’ 
miatt a kedves bácsitól nem búcsúzhattunk el s igy 
ez utón hozzuk helyre mulasztásunkat. Üdv l

Előfizető. A bírói felfogástól függ, hogy a város-' 
sál szemben támasztható kártérítési igényei mily mér
tékben nyerhetnek kielégítést. Az amerikai gyárakban 
a tulajdonos mulasztásából keletkező bal- vagy ha-; 
lálesetért az ottani bíróságok számos esetben kártéri- ' 
tést állapítottak meg a hozzátartozóknak. Megpróbál-! 
hatja itt is.
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— A papír ára. A vám-vezérigazgató rá
mutat, hogy a pénzügyminiszter határozata az 
újságpapír behozatalára vonatkozó dijmódo- 
sitás csak az újság igazgatók előleges meg
hallgatása után alkalmazható. A „Viitorul“ je
lenti, hogy az ipar és kereskedelmi miniszter 
a dij megállapító bizottság határozata alapján 
megerősíti, hogy a behozott nyomdai papírok 
— akár rotációs, akán nem — kilogrammja 
után 2'20 lei dij fizetendő.

— „Oficiu de informatluni Militare“. 
Bukarestben e cim alatt egy hivatal létesült, 
amely altiszti rangfokozatban volt tartaléko
sok bármely vonatkozású hivatalos ügyében 
szükséges információkat olcsó díjazás mellett 
szolgáltatja. Egy információ dija 5 lei, több 
kérdésre pedig 10 leiért kaphatni felvilágo
sítást. A kérdezősködést ajánlva kell feladni 
s egyidejűleg a dijat is a fenti eimre postán 
el kell küldeni.

Egy alig használt szép nagy sző
nyeg, két kongré kézimunka-függöny, 
különféle évelő virágtövek eladók 
Viz-utca 37. sz. alatt. 133 1-3

Bricska, majdnem egészen uj, egyes 
és kettős rudakkal, valamint 2 és fél 
hold szántóföld közvetlen a város 
szélén eladó. Cim a kiadóhivatalban.
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1

„KOROM" SZÁLLODA Szászváros.

106 9-

a
Szobák, ebédek, vacsorák, 
ó- és uj fajborok. 
gKSF Minden este Duma 
Pepi gordonka-szólista ve
zetése mellett cigányzene! 
Minden vonathoz omnibusz

a

sPEIL EDE, a Horona vendéglő». a

I
Most érkezett!!

Kocka-cukor, citrom, narancs, 
Szentjános-kenyér, 
mazsola, füge és 
denaturált szesz.

Árak az eddigieknél olcsóbbak II

■

Májer Testvérek
kereskedők, Szászváros, Ország-ut.

PETRU HERȚA
WSheruhMlúe, Strada Regala S. szám.

Értesítés 1
Van szerencsém a n. é. közönség 
szives tudomására hozni, hogy 
Szászvároson, Strada Regala (Vá
sártér) 5. sz., a rendőrségi épület 
alatt, a Centrál szállóval szemben 

vegyes kereskedést 
nyitottam. A mai nehéz beszerzési 
viszonyok dacára nálam minden
féle fűszer, csemege, rőfös, rövid
áru stb. kapható a lehető legol
csóbb napi árak mellett. — A n. 
é. vevőközönség szives pártfogá
sát kérve, vagyok kiváló tisztelettel 

PETHU HEB^A 
vegyeskereskedő. 127 2—2

' ü „Szászváros! Könyvnyomda Részvénytársaság*' 
könyv- ás papiitashudésébe egy tanuló, 
ki magyarul, németül és románul be
szél, azonnal felvétetik.

I

VALERIU DICU 
fűszer és gyarmatáru kereskedő 

Szászváros, Főtér.

Értesités! 107 0 8
Tisztelettel tudatom a n. é. kö
zönséggel, hogy Szászvároson a 
Főtéren (dr. Popu féle házban) 

főszer-, gyarmatáru- 
és csemege-Kereskídést 

nyitottam. — A mai nehéz beszer
zési viszonyok dacára is sikerült 
raktáramat minden e szakmába 
vágó árucikkekkel ellátni. — A n. 
é. vevőközönség szives pártfogását 
kérve, maradtam teljes tisztelettel

VALERIU DICUJ

Ifűszer-, gyarmatáru- és csemege
kereskedő Szászváros, Főtér, 
(Baumann-féle péküzlet mellett.)

Városi
Rpszum-Társasán * ••$zászvI HészuBny-Társasáfl ■
elvállalja bármi
nemű nyomtatvá
nyok, részvények, 
müvek, folyóira
tok, stb. legmo
dernebb stilszerü 
előállitását, ennek

I

■

■

I
•l* bővelkedik a leg-------------------- leg

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

5«
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■
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Szesz és szeszes-ital
kimérök figyelmébe!

Van szerencsénk a n. é. vá
sárló közönséget értesíteni, 
hogy Szászvároson, Főtér 
3. szám alatt lévő nagy 

raktárunkban 
szavatolt 96 fokos szesz, 
borseprő, törköly, szil- 
vórium, továbbá a legza
matosabb erdélyi és hegy
aljai ó- és uj asztali bor, 
valamint különféle csemege 
borok lit.-ként 8 leitől fel
felé kaphatók. Tisztelettel:

Banca Ardeleana ț Comp.
bor és szesz nagy raktára 
Szászváros, Főtér 3. szám 
(a Bisztricsányi-féle házban.)1 ut «— 
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