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

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

Adatok az „Emire“ 
ez évi jelentéséből.

Az Emke által kiadott s a közgyűlés elé 
terjesztett jelentéséből az alábbi fontosabb 
adatokat közöljük:

A forradalom elején az Emke-erdőségek 
fáiban nagy pusztítás történt. Kun Kocsárd 
sziklasirját fel akarták törni, s miután nem 
sikerült, rutul bepiszkolták. Súlyos károk es
tek az Emke magyartényei 80 holdas birto
kán is. Később, 1919. márciusban a Consiliul 
Dirigent az algyógyi székely földmives iskolát, 
a birtokkal, a történelmi kastéllyal, a termé
nyekkel, jószágokkal együtt elrekvirálta. Ez 
ellen az Emke a bukaresti kormányhoz for
dult, de onnan Goga miniszternek azon Ígéretén 
kivüi, hogy tanulmányozni fogja az ügyet, ér
demleges választ sem kapott. Hasonló esetek 
történtek több Emke iskolával is, Rekvirálták a 
másfél millió leüt érő balázsfalvi óvódát is 
a hozzátartozó egy hold telekkel és kerttel, 
valamint a vajdahunyadi óvódát. Az intézmé
nyek elvételével állástalanná vált tanszemély
zet fizetését egyelőre folyósítja az Emke.

A magyarkályáni 600 holdas alapítványi 
birtokot holdanként 25 és a rétet 40 leuért 
adta bérbe a hatóság az Emke tudta nélkül, 
melyet most a horribilis adó is terhei. A tö- 
visi 56 holdas birtokot is kényszerbérlettel 
vették el.

Az Emke budapesti kollégiumát sikerült 
fenntartani. A 257 Emke-népkönyvtár jórésze 
már a menekülés idejében tönkremet. Most 
uj népkönyvtárak létesítését készítik elő. Így 
van a 157 Emke-daloskörrel is.

A jelentés beszámol még az uj működés 
nehézségeiről, az egyesületet hivatalos utón 
a magyar és román sajtó egy részéről ért tá
madásokról, s a legutóbbi vádról, hogy ál
lamellenes összeesküvést sző, irrendentizmust 
csinál stb.

Az Emke vagyona ma:
1. Algyógyi Kun Kocsárd gróf-féle alapít

ványi birtok, lefoglalva. 2. Takarékbetétek 
helyi és vidéki pénzintézetekben 173961.46 
leu. 3. Tőzsdei és magán értékpapirokban 
135445.62 leu. 4. lskoláképitő kölcsönök 
135080.49 leu. 5. Magánkölcsönök 52301.75 
leu. 6. Ingatlanok u. m. a szászvárosi Kun 
Kocsárd gróf féle születésház, aranykuti, ba
lázsfalvi, besztercei, kissebesi és magyarzsom
bori iskolák és óvók, a magyarkályáni és tö- 
visi birtokok stb. két évtized előtti becslés 
szerint 99141.28 leu. 7. Különfélék, felszere
lések, előlegek, kézipénztár 14841.21 leu. 8. 
Tagsági kötelezettségek 33569.54 leu. Ösze- 
sen 1863069.35 leu. Az algyógyi földbirtok 
értéke ma több millió leu. Az értékbapir ál
lagból: Magyar hadikölcsön 1465962.95, Er
délyi Magyar Jelzálóg Hitelbank záloglevél 
336724.20, Magyar Leszámitoló és pénzváltó 
bank zálóglevél 174197.50, Kisbirtokosok föld- 
tehermentesitö kötvény 100400, Pesti Hazai 
Első tkp. kötvény 94130.50, Koronajáradék 
165731.60, Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 

záloglevél 87760, Budapest sz. főváros köt
vény 59218.50, Salgótarjáni záloglevél 38000, 
egyéb 86016, együtt 2708291.21 K, vagyis 
1254145.62 leu. Függővárandóságok A ma
gyarkályáni földbirtok bérlőitől 33807.12 és 
az algyógyi földbirtok 1916—18. évi többlet
jövedelme után a m. kir. földtnivelésügyi mi
nisztertől 49761.53 együtt 83568.65 leu. To
vábbá ugyancsak az algyógyi földbirtok 1818— 
21. jövedelme és kártérítés a román állam 
kincstár részéről, amit mind, ha máskép nem 
lehet, birósági utón fognak szorgalmazni.

A tagok és a közönség tettvágya és áldo
zatkészsége az 1920. aug. 12-én megkezdett 
újabb akcióval igen szépen indult. F. évi jun. 
16 ig 5 örökös 5000, 157 alapító 37405.50 és 
2632 rendes tag 408800, összesen 501203.50 
leu kötelezettséggel lépett az uj tagok közé.

— Mezőgazdasági gépkiállitás Buka
rest mellett. A földmivelésügyi minisztérium 
szeptember 10—12. napjain mezőgazdasági 
gépkiállítást rendez a Bukarest melletti herest- 
raui állami mintagazdaságon, melynek célja, 
hogy a látogatókat a motor erővel hajtott me
zőgazdasági gépekkel »¡unka közben is meg
ismertesse. A résztvevők 50% utazási ked
vezményben részesülnek oly alakban, hogy a 
Bukarestig megváltott kártyák a kiállítási ve
zetőség igazolása mellett a visszautazásra is 
érvényesek.

A Vilíjpariautttttjíiitlj 
tüntető gyűlése.

(Wien, julius 26.) A Bécsben tartott női 
kongresszus tagjai a háború áldozatai érde
kében tüntető gyűlést tartottak. Az első szó
nok Bérién asszony volt, aki a háború okai
ról és következményeiről beszélt. Véleménye 
szerint az összes nemzetekhez felhivást kell 
intézni, hogy a jövőben legyenek szolidárisak 
és minden háborút akadályozzanak meg. Ford 
Izabella a háború következtében előállott mun
kanélküliséggel és Ínséggel foglalkozott. Ha 
valamennyi nő állást foglalna a háború ellen, 
akkor elkövetkezhetne az igazi béke és sza
badság. Turnheim asszony a Turkesztánban, 
Szibériában és Oroszországban sínylődő ha
difoglyok üdvözletét tolmácsolta és indítvá
nyozta, hogy mindent tegyenek meg hazaszál
lításuk érdekében. Marshal kisasszony az ang
liai háboruellenes mozgalmakat ismertette.

A kolozsvári „Magyar Színház“ 
tagjainak cabaré estélye.

A napilapok közölték már, hogy a kolozs
vári „Magyar Színház“ művészei és művész
női a nyári szünetben Erdély nagyobb váro
saiba müvészkörutra indultak. F. hó 25 én 
Szászvároson is megjelent egy öt tagú tár
saság s itt a „Central“ szálloda színházter
mében cabaré-estélyt rendezett a következő 
műsorral:

1. Miklóssy Margit: Cselédnőták. 2. Hort 
Idi és Nagy Gyula: Duett. 3. Berky József: 
Kupiék. 4. Miklóssy Margit és Nagy Gyula: 
Tyúkduett. 5. Négy asszony — egy asszony. 
A férj: Berky József. A feleség: Hort idi. 
A barátnő: Miklóssy Margit. Tiz perc szünet. 
6. Hort Idi: Asszonysziv. 7. Hort Idi és Berky 
József: Táncduett. 8. Miklóssy Margit: Cse
lédnóták. 9. Berky József: Kupiék. 10. Dinye. 
Bohózat egy felv. Dinyecsősz: Berky József. 
Szép asszony: Hort Idi. Kukoricacsősz: Nagy 
Gyula. Csúnya asszony: Miklóssy Margit. 
Karmester: Török Emil.

Az idő rövidsége miatt közönségünk nagy 
része nem birt tudomással a művészek itt
létéről, de azért Így is szép számmal jelent 
meg ez estélyen, amelyről kedves emlékekkel 
távozott. A szereplő művészek mindegyike 
kedvence a kolozsvári magas igényű közön
ségnek s igy csak ismétlésekbe bocsátkoz
nánk, ha Miklóssy Margitról, Nagy Gyuláról, 
Hort Idiről, Berky Józsefről s művészi játé-. 
kukról részletes kritikát imánk. A vérbeli mű
vészek rutinjával és tudásával nyújtották a 
közönségnek mindazt, amit elismert tehetsé
gük «z-alkalommal is produkálni tudott.

A közönség állandó derültsége, zajos tet
szésnyilvánítása és viharos tapsai ékes bizo
nyítékai annak, hogy a bájos megjelenésű 
Hort Idi fülbemászó, tisztán csengő, színezni 
tudó hangjával méltó partnert kapott a ki
tűnő hanganyaggal, iskolázottsággal biró Berky 
Józsefben. Úgy szintén azt is dokumentálták, 
hogy Miklóssy Margit kiváló komika preciz 
játékával és énekével méltán illeszkedett 
Nagy Gyula tökélyig vitt művészete mellé. 
Az énekszámokat Török Emii karnagy magas 
technikáról tanúskodó zongorajátéka kisérte.

A kis társaság innen Tordára ment. Ját
szani fognak még Déván, Vajdahunyadon, 
Petrozsényben és éppen ezért ez utón is fel
hívjuk e városok müpártoló közönségét arra, 
hogy eme, a vidéken ritkán élvezhető mü- 
vész-estélyeken megjelenni el ne mulassza.

Ban-Toy.

Minden ref. egyházközség 
köteles elemi iskolát fenntartani.

Rendeztél! a ref. 
fülBhEZBti tanltúh fizetését.

A „Brassói Lapok“ Írja: Az erdélyi ref. egy
házkerület legutóbbi közgyűlésén kimondotta, 
hogy minden egyházközség köteles magyar 
nyelvű elemi népiskolát fenntartani.

Hogy ezen terv mindenütt megvalósulhas
son, az egyház kérni fogja az állam által le
foglalva tartott iskolaépületek visszaadását, 
ahol pedig ez nem sikerülne, ott az iskolá
kat ideiglenesen fogják elhelyezni. A tanitást 
elsősorban azokra a tanerőkre bizzák, kik 
már a tavaly is működtek. A tanszemélyzet 
illetményeit a következőkben határozták meg: 
Törzsfizetés 1—5 évi szolgálat után 4800 leu, 
6—10 évig 5400 leu, 11 — 15 évig 6000 leu, 
16-20 évig 6600 leu, 21—25 évig 7200 leu 
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és végül 26 évtől 7800 leure emelkedik. A 
drágasági segély városokban 3600, falvakban 
pedig 2400 leu. Családi pótlékként feleség 
után évi 1000, gyermekek után pedig 800 
leüt folyósítanak. A lakbér évi 1600 illetve 
1000 leu. Ezenkívül a ref. tanítók középis
kolába járó gyermekei az iskolafenntartási díj 
fizetése alól fel vannak mentve.

A ref. egyház vezetősége alkalmazkodni kí
ván a megváltozott viszonyokhoz is, ezért a 
régi tanterven is változtatásokat eszközölt.

Nyári levél.
Tekintetes Szerkesztő Ur!

Jól tudom, hogy az úgynevezett „ugorka- 
szezon“-ban az újságok szívesen vesznek egy 
kis irka-firkát s elnézőbbek az ilyen Írások
kal szemben, igy hát én is bemerészkedem 
egy pár sorocskával.

De hol is kezdjem?! Az ideérkezett hő
hullámokon, amelyek talán szintén hozzájá
rultak ahoz, hogy e pár sort kiizzadjam, vagy 
pedig azokon a visszásságokon, amelyeket a 
maximált és nem maximált, valamint a piaci 
napi árak közötti disharmóniát tárják elénk? 
Arról Írjak, hogy 2—3—4—6 leu-os húsárak 
mellett a vendéglőkben még mindig 5—6 
leu egy adag húsféle, avagy azt énekeljem 
meg, hogy míg a piacon 1 leuért 4—6 drb. 
ugorka bőven kapható, addig az éttermekben 
1 drb. savanyu ugorka ára 2—3 leu ? Avagy 
a sör-, borkedvelők érdekében mutassam ki, 
hogy Temeáváron, Aradon, Nagyváradon, 
Nagyszebenben, tehát mind nagyobb váro
sokban olcsóbban, jóval olcsóbban kaphatók 

e folyadékok? Ezen városok vendéglőiben, 
borkiméréseiben a sör paharanként 1 leu 50 
báni, mig itt 2 leu 50 báni, vagyis 3 decin
ként egy csekélyke leu a differencia, ami a 
szegény fogyasztó bőrére megy. E városok 
előkelő vendéglőiben, éttermeiben 5—6—8, 
de legfeljebb 12 leu 1 liter bor, mig nálunk 
12—14—18—20, sőt — Uram bocsáss! — 
28—30 leu-es borokkal is kedveskednek, nem 
is olyan nagyon fényes és nagy comforttal dol
gozó vendéglőkben is.

Avagy arról Írjak, — amit már b. lapja 
annyiszor tárgyalt — hogy nincs vízvezeté
künk, ártézi kutunk, éjjel-nappali villanyáram 
szolgáltatásunk ?

Nem, tekintetes Szerkesztő ur, én most a 
kutya meleg okozta nyári hangulatban arról 
irok, ami még nincs Szászvároson: a strand
fürdőről. Becs, Budapest, Bukarest s más vi
lágvárosokban, sőt Kutyabogoson is van már 
strand-fürdő, csak éppen Szászváros maradt 
el (és ugyan miben „nem“ vagyunk elma
radva 1 ? A szedő gyerek.) eme nagyfontosságu 
intézmény létesítésében.

Pedig ehez nem sok kell. Egy kis patak
part, sok homok s nap, homok és vizfürdőt 
vevő nők és férfiak vegyes társasága s egy 
pár öltöző kabin, sátor felállítása. A megfe
lelő időjárás megvan.

Tekintetes Szerkesztő ur! Milyen nagy fel
lendülést nyerne egy ilyen strand-fürdővel 
városunk társadalmi életei Ámorka mennyi 
újonnan támadó titkos vágyat, epekedést Ír
hatna be naplójába s az anyakönyvi hivatal 
forgalma mennyivel szaporodnék általa I ? Egv 
pár válóper, egy pár pikánsabb esemény csak 
növelné e fürdő népszerűségét. Egyúttal a 
fürdőruhák-, kosztümök-, cipőket gyártó ipar 
is fejlődésnek indulna, mert kérem, az em
beri hiúság, tetszeni-vágyás még e ruháknál 
is, amelyek nem ápolnak, sem el nem takar
nak, előtérbe jut. Fürödtünk a drágaságban, 
a hőhullámokban, az uzsorában, a „nincs“- 
ben, fürödtünk állig begombolkozva, jól be

burkolózva a korcsolyázás örömeiben, miért 
ne fürödnénk egy szál trikóban a strand-für
dőn, ahol a leleplezések nem szülnek botrá
nyokat, mert mindenki önmagát leplezi le 
s csak annyira, amennyire nekitetszik. Tehát 
strand fürdőt Szászvárosnak is!

Írhatnék még az annyira elhanyagolt, ke
vésbé látogatott, de különben gyönyörű séta
kertünkről, ahol annyi szerelmes szív talál 
egymásra, s gyakran „egy másra“, de félek, 
nagyon félek, s ezért ezt inkább a pletyká- 
lókra bizom, elvégzik azok ezt — tinta nélkül is.

Tudom, hogy b. lapja nem akar az Aradon 
megjelenő „Fáklyáival konkurrálni, de ha 
szívesen venné, többször felkeresném soraim
mal, hiszen az olvasóközönség — különö
sebben a „kánikulában*, szívesen olvassa az 
ilyen „apróságok“-at.

Raktárom dús, ó- és ujportékával telve, fel
jegyzéseim pontosak, hűek. Tessék csak meg
írni miből parancsol s én azonnal küldöm. 
Írok én mindenről, mert reá érek s jól tu
dom, hogy Írói munkásságomat honorálni 
fogja. Kíméletesen megirt „apróságaim“ szól
hatnak rég elfelejtett szerelmek megújulásá
ról, „tiszta“ üzletekről, elcsattant pofonokról, 
„cukros“ ügyekről, kaszákról, zsírról, szalon
náról, nap- és emberi fogyatkozásokról, pro
víziókról, piciny női- és magas kamatlábak
ról, vasról, ezüstről, aranyról, háborús nye
reségekről, adótitkolásról, stb., stb.-rői, min
denről a mi jó, szép és nemes, hisz* reá érek.

Most pedig, tek. Szerkesztő ur, bezárom 
„nyári levelemet“ s kérem, hogy a soronkénti 
50 banikat (ugy-e elég olcsó munkatárs va
gyok 1 ?) a szerkesztőségi kasszából kiutalni 
kegyeskedjék.

Kelt levelem házi Strand fürdőmön (hogy 
hol, nem árulom el) 1921. julius 28-án.

Teofil.

Ne állj meg I*
Az Utón meg ne állj soha I 
Haladj, mint elhajitott kő, 
mely porból indult s visszatér oda, 
siess, mint akit senki "Sem tartóztat 
és mint zuhatagcsepp, rohanj, rohanj, 
észvesztőn bár és fuldokolva — 
csak menj, 
csak meg ne állj soha I

Lépj mindig vágyaid után, 
vagy vezessen vak véletlen, 
csak menj — űző vad ... vagy hajszolt csupán. 
Keresztút ne legyen talány előtted I 
Virágok intenek ?... ne lásd meg őket, 
ha érzed: hozzád "mind mostoha, — 
csak menj, 
csak meg ne állj soha!

Az Ut annyi görönggyel telt: 
megannyi csontdarabjai 
azoknak, kik előtted odavesztek . . . 
Jaj neked, ha letekintesz, lehajolsz, — 
holtaké lesz hangod, hogyha szólsz, 
övék ez intelem: csak menj, 
csak menj 
és meg ne állj soha!

Horváth Jenő.

♦ Mutatványul a Kolozsvárt megjelenő „Pásztortüz“ 
c. irodalmi, művészeti és társadalompolitikai folyó
iratból.

NAPI HÍREK.
— Románia és Magyarország között 

beállott a rendes diplomáciai összeköt
tetés. A napilapok megemlékeztek arról, hogy 
gróf Rubidó-Zichy Ivánt bukaresti magyar 
követté nevezték ki. Az uj követ már meg
érkezett Bukarestbe, ahol Románia királyánál 

megjelenvén, megbízó levelét átadta. A fo
gadtatás a nemzetközi szokások és szertartá
sok szerint történt.

— Házasságok. Őreit Albert szigorló or
vos a napokban tartotta esküvőjét Zelechovsky 
Olga urleánnyal Szászvároson. — Kartman 
Dániel e héten vezette oltárhoz Chrestel Luise 
urleányt Hetzeldorfban.

— Tanítók kongresszusa Kolozsvárt. 
Az erdélyi, bánáti, körösi és máramarosi ta
nítók egyesülete f. év augusztus 6 és 7-én 
Kolozsvárt kongresszust tartanak. Az egyesü
let hunyadmegyei osztályának elnöke, Baicu 
Constantin ig. tanitó felhívta az összes me
gyei, községi és felekezeti tanítókat és tani- 
tónőket, hogy e gyűlésen megjelenjenek. La 
kásokról a központi bizottság fog gondos
kodni. A kongressus után Bukarestbe és Ma- 
rea-Neagrába kirándulást tesznek a megje
lentek.

— Az algyógyl fogyasztási és értéke
sítő szövetkezet közgyűlése. Az algyógyi 
fogyasztási és értékesítő szövetkezet f. évi 
augusztus hó 4 éu délután 3 órakor a szö
vetkezet helyiségében rendes közgyűlést tart, 
melyre a tagok az alapszabályok 24-ik §-a 
értelmében meghivatnak azzal, hogy ha a ta
gok kellő számban meg nem jelennének, igy 
a közgyűlés aug. hó 18-án tartatik meg, mely, 
tekintet nélkül a tagok számára, határozatké
pes lesz.

ERZSÉBET MOZI.
Vasárnap, julius hó 31-ikén

flBflHYFÜST
Nordisk-film repriz 

Grunar Tolnáes 
főszereplésével.

— Kabdebó Duci Kolozsvárra szerző
dött. A „Déva és Vidéke“ irja: Mint a mult 
hetekben közöltük, Kabdebó Duci dévai úri
leány vendégszereplésre utazott Kolozsvárra 
Janovics direktor színtársulatához. — Már 
akkor kifejezést adtunk abbeli reményünknek, 
hogy — ismerve a bájos, müvészlelkü uri- 
leányka kivételes kvalitásait — vendégfellé
pése sikerrel fog járni és szerződtetést ered
ményez. Csakugyan úgy is lett. A kényes igé
nyű szinigazgató, elegáns megjelenés és szín
padra termett szép alak által teljesen megle
pődve, mindjárt az első fellépés után felismerve 
Ducikában az elsőrangúan fejleszthető művészi 
képességeket, dacára annak, hogy előzőleg 
már vagy féltucat hivatásos subrett vendég
szerepelt ugyancsak szerződtetési célból, Kab
debó Ducit szerződtette az eltávozó Kiss Ce- 
cili helyébe. Kabdebó Ducika a „Hejehuja 
báró“ és „Gróf Rrinaldó“ c. operettek ve
zetőszerepeiben lépett fel, nagy tetszést ara
tott rutinos játékával és grazióz mozdulatai
val, virágcsokrokat és „vastapsot“ bőven ka
pott. A kolozvári sajtó is a legszebb remé
nyeket fűzi szerződtetéséhez, minélfogva Jano
vics igazgató a legelőnyösebb feltételek mel
lett szerződtette városunk bájos kedvencét, 
Ducikát.

— Rendelet a zászlók és színek hasz
nálatáról. București. Különböző hatóságok 
ama megállapítása alapján, hogy a csatolt 
területek egyes vidékein egyesületek külálla- 
mok címereivel díszített zászlókat használnak, 
a belügyminiszter a következőket rendelte el:
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1. Semmiféle magántársaságnak nem szabad 
külállam nemzeti zászlóját cégéül használni. 
A társaság címének, vagy bármely más fel
iratának a zászlón való alkalmazása nem ele
gendő a zászló jellegének megváltoztatására.
2. A külállamok nemzeti színeinek haszná
lata meg van engedve, ha a román nemzeti 
színekkel egészítik ki. Mindezeket az uj jel
vényeket 1921. augusztus 15-ig jóváhagyás 
céljából a megyei prefektusoknál be kell mu
tatni.

— Fürdői élet. Az idei állandó meleg s 
száraz idő a szokottnál nagyobb közönséget 
vonzott a fürdőkbe. Alváczán száznál több 
állandó vendég üdül, ezenkívül a kirándulók 
serege naponként özönlik oda úgy a közeli 
helységekből, mint a tovább fekvő Aradról 
és környékéről. A forrásokból előtörő 36—40° 
C. hőmérsékletű kénes hévviz bénulások, 
csuz, köszvény betegségek ellen kiválóan ha
tásos s a fürdőtulajdonos és kezelő, Berkovits 
Ignác minden lehetőt elkövet, hogy fürdője 
jóhirneve el ne homályosodjék. Az árak szoli- 
dak, például egy két ágyas szoba napi ára 
20 leu, egy ágyasé 15 leu, napi étkezés 14 
leu. Reggel, délbe, este kitűnő cigányzene 
szórakoztatja a közönséget. A fürdő-telep 40 
szobája mind le van foglalva, azonban elő
jegyzéseket még mindig elfogadnak. — A 
kaláni fürdő is meglehetős forgalomnak ör
vend. Az állandó vendégeken kívül — külö
nösen vasár- és ünnepnapokon a környék 
közönsége nagy számban jelenik meg. E na
pokon zene játszik s este rendesen táncmu
latság is van. — Algyógy-fürdőn az idén az 
Annabálra szép közönség gyűlt össze a vi
dékről is. A szobák mind le vannak foglalva 
s az állandó vendégek nagy száma élénk für
dői életet teremtett ott is.

— A szegényjogon való perlekedés. 
A Hivatalos Lap 16—19. számában megje
lent rendelet a szegényjogon való perlekedés 
tárgyában úgy intézkedik, hogy a fél fel le
gyen mentve a biróság kiszállási költségének 
és kiszállások kiadásainak fedezése alól. Min
dezek a költségek az államkincstár terhére 
fognak kifizettetni.

— Az uj búza ¿ra. A »Brassói Lapok“ 
írja: Bukaresti tudósitonk jelentése szerint a 
minisztertanács 170 leuban állapította meg 
az uj búza árát s a belföldi szükséglet ösz- 
szevásárlásával a falusi szövetkezeteket bizta 
meg. A kik nem alkalmazkodnak ehhez az 
intézkedéshez, azoktól 120 leues árban el 
fogják rekvirálni a búzát.

— Vásárok. Déva város polgármesteri 
hivatalától nyert értesülésünk szerint a julius 
havi országos szarvasmarha, kecske és sertés
vásár a fellépett száj- és köröm betegség kö
vetkeztében Déván nem lesz megtartva. A ló
vásár aug. 1-én és 2-án, az országos kirakó 
vásár pedig aug. 3-án lesz.

— Még nincs helyisége a pénzügyőri 
biztosi hivatalnak. A szászvárosi, hátszegi, 
nagypestyényi és algyógyi szakaszokból álló 
pénzügyőri biztosi kerület székhelye Szász
város, amely város ezen uj hivatal felállítá
sával — amint már megírtuk — sokat nyert. 
A székhely kérdésében különösen Hátszeg 
városa fejtett ki nagyobb agitációt. Városunk
ban a pénzügyőri szakasz félre esik s igy a 
közönség nehezen fér hozzá. Az uj pénzügy
őri biztosság irodája s a biztos magánlakása 
is jelenleg szintén ezen épületben van, mert 
ő volt eddig a szakasz vezetője. Most, hogy 
a kerület biztosává nevezték ki úgy neki, mint 
a biztosi iroda részére lakás szükségeltetik, 
amely ha nem lesz, ez a hivatal a székhelyért 
versengő Hátszegre kerül. Városunknak ér

deke, hogy egy ilyen hivatal, amely nagyban 
emeli az idegen forgalmat, itt maradjon. E 
hivatal ittmaradása az e hivatallal érintkezni 
köteles polgároknak is nagy kényelmére szol
gál s éppen ezért melegen ajánljuk a városi 
vezetőségnek és lakáshivatalnak, hogy a pénz
ügyőri biztosság megfelelő elhelyezéséről mie
lőbb gondoskodni el ne mulassza. A hátsze- 
giek megfelelő lakást ajánlottak fel ezen 
kerületi biztosság székhelyéül s megeshetik, 
hogy a pénzügyigazgatóság oda fogja he
lyezni ezt a hivatalt, melynek itteni és kör
nyékbeli s főleg a jövedéki felügyelet alatt 
álló kliensei ügyeikben ezentúl aztán Hátszeg 
idegen forgalmát növelhetik.

— Közgyűlési meghívó. Az Erdélyrészi 
Méhész Egyesület folyó évi szeptember hó 
4-én, vasárnap d. e. 11 órakor, Kolozsvárt, 
az Erdélyi Gazdasági Egylet székházának ülés
termében, negyven éves fennállásának emlé
kére jubiláris közgyűlést tart, amelyre az egye
sület tisztelt tagjait ezúton is meghívom. Tárgy
sorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Az igazgató
választmány jelentése. 3. Megemlékezés az 
egyesület 40 éves működéséről. 4. Pénztári 
jelentés az 1920—21. évi zárszámadásokról, 
ezzel kapcsolatban 5. Az 1921—22. évi költ
ségelőirányzat megállapítása. 6. A számvizs
gáló bizottság jelentése. 7. Választások, el
nökség, tisztikar és igazgató-választmány vá
lasztása. 8. Esetleges indítványok. Kolozsvár, 
1921. julius hó 17-én Br. Jósika Gábor sk. 
elnök.

— Figyelmeztetési Polgároki A tűzoltó 
egyesület uj életre kelt, a tűzoltó szerelékek 
jó és használható karba való hozása most tör
ténik, ergó tűzesetén még ma nem -felelhet 
meg vállalt kötelezettségeinek az önkéntes 
tűzoltóság. Éppen ezért — tekintve az óriási 
hőséget, amely mindet kiszárított — gondos
kodjunk arról, hogy az udvarokban készenlét
ben víz, létra stb. legyen, hogy az esetleg ke
letkező tüzet azonnal oltani lehessen, mert 
ha az elharapódzik, ebben a száraz időben 
egy kis szél mellett egész városrészeket tehet 
porrá.

— A tűzoltó szerelékek rendbe hozása 
lázasan folyik. Faragó Endre tűzoltó főpa
rancsnok és Speil Ede alparancsnok a vér
beli tűzoltók ambíciójával fogtak neki a sze
relékek leltározásának és kiválogatásának. E 
végből megjelentek a tűzoltói szertárban s 
két napon át ők kelten mindent kihurcoltak 
s jegyzékbe vettek. Úgy szintén konstatálták, 
hogy a vizescsővekről a sárga réz csavarok, 
fogantyúk nagyrésze „hiányzik“. A szertárban 
levő felesleges, haszontalan holmikat kidob
ták, a szivatyukat, létrákat s más eszközöket 
alaposan megvizsválták, a rongáltakat javí
tásra kiadták. így tehát ma-holnap jól mű
ködő, rendezett szerelék fog állami az önkén
tes tűzoltó egyesület rendelkezésére. Az egye
sületbe való beiratkozás Faragó Endre fő
parancsnoknál (Graffius-féle gyógyszertár) esz
közölhető.

— Algyógyiak panasza. Már megírtuk, 
hogy az algyógyiak hetenként, ha jól megy, 
csak kétszer kapnak postát: kedden és pén
teken, amely napokon Szászvárosról kocsin 
szállítják el a postai küldeményeket az al
gyógyi postahivatalhoz, amely aztán elvégzi 
a kikézbesítést. A fürdőtelepről egy küldönc 
megy a postáért. Régebben naponként a ro- 
moszi őrháztól vitték el a postai küldemé
nyeket, miért ne lehetne ezt ma is megcsi
nálni?! Sűrűn kapunk e miatt panaszokat 
Algyógyról, Fürdőgyógyról, ahol ma száznál 
is több fürdőző intelligens ember üdül, mi
közben a múltakon elmerengve szomorúan 
tapasztalja, hogy az alig pár kilométernyi tá

volságban elrobogó express és más gyors
vonatok dacára a kudzsiri havasok pakulár- 
jaival egyidejűleg kapja kézhez postáját..

— A kolozsvári kereskedelmi és ipar
kamara az esperantó nyelvért. A kolozs
vári kereskedelmi és iparkamara — amely 
elsőnek vezette be az esperantó nyelvet hi
vatalos levelezésben — most levélben üdvö
zölte a Prágában összeülő XlII-ik nemzetközi 
esperantó kongresszust. Az átiratban közli a 
kamara, hogy a maga részéről helyesli a nem
zetközi kereskedelemben az esperantó nyelv 
alkalmazását és a maga részéről megteszi az 
első lépést, amennyiben kurzust rendez a ka
marai tisztviselők részére az esperantó nyelvből

— Oltott meszet a büzlő utcai árkokba 1 
Miután nálunk, hála a múltak maradi gon- 
dolkozásu városatyáinak, sem vízvezeték, sem 
ezzel kapcsolatos csatornázás nincs, az ud
varokból kifolyó vizet árkocskába vezetik, a 
honnan aztán a várost átszelő patakokba jut. 
Ezen árkocskákba azonban nem csak viz, ha
nem moslék, szemét s mindenféle bomlásnak, 
rothadásnak induló szenyes lé is kerül s igy 
a járdák mentén a levegőt, különösen e szá
raz időkben, kiálhatatlanná teszik, Felhívjuk 
a hatóság figyelmét erre s kérjük rendelje el 
ezen árkoknak oltott mésszel való naponkénti 
leöntését.

— Cenzúrázott nyomtatványokat és la- 
pőkat lehet Magyarországra küldeni. A 
„Brassói Lapok" Írja: A kolozsvári posta és 
távírda igazgatóság értesítése szerint nyom
tatványokat és cenzúrázott hírlapokat lehet 
küldeni Magyarországba. A postai szállítás 
dija 50 grammig 10 báni.

— Esperantó világkongresszus. Julius 
végén kezdődik Prágában az esperantó világ
kongresszus, melyre eddig 32 állam 41 nem
zetséggel és 2200 delegátussal van bejelentve.

— Csak két évre 1 A CFR. bukaresti ve
zérigazgatóságtól távirati rendelet érkezett az 
összes üzletvezetőségekhez, mely szerint a 
vasúti vendéglők jövőben csak két évre ad
hatók bérbe. A távirat még azt az utasítást 
is közli, hogy a vasúti vendéglők bérletdija 
a bukaresti központ által engedélyezett ese
tekben az eddigi bérletdij ötszöröséig felemel
hető. Abban az esetben, ha a bérlő bármily 
szabálytalanságot követ el, a bérlet harminc 
nap után felmondható, súlyosabb kihágás ese
tén pedig azonnali hatállyal.

— Az első osztrák hajó a tengeren. 
Bécsből jelentik: Az osztrák-magyar haditen
gerészetben szolgált tisztek Trapp György 
volt tengeralattjáró parancsnok vezetésével 
tengeri kereskedelmi hajózási társaságot ala- 
pitottak. A társaság már több oceánjáró vi
torlás hajót vásárolt meg. Az első hajót Ger- 
trud névre keresztelték s a napokban indult 
el első közép-tengeri útjára. A régi tengeri 
jog szerint Ausztria elvesztvén tengerpartját, 
nem járathatna hajókat saját lobogója alatt, 
de a békeszerződés megengedi, hogy az osz
trák lobogót használhassák az osztrák hajók.

— Az angol-bank kamatlábleszállitása 
és a bankok. A „Közgazdaság" Írja: Hirt 
adtunk már az angol-bank újabb kamatláb
redukciójáról, melyet a gazdasági életnek ál
talánosságban kedvező jelenségének tekintet
tek, de amely annál kevesebb akciót eredmé
nyezett a betétesek körében. Az angol pénz
intézetek végeredményében a betétkamatlábot 
4, a pénztárjegyekét pedig 3 százalékban ál
lapították meg. Boldog angliusok I

— 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.
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asztalos-mester, Szászvárosonutcán, s látva, hogy a gyepmes- 
birják mind összefogdosni őket, 
hogy strichninnel mérgezett hus- 
fogja kipusztitani őket. Evégből

j Értesítés!
í Műhelyemben elvállalok szakmám

ba vágó mindenféle munkákat, u. 
in.: bútorok, épületrészek készíté
sét, javítását, festését stb. Kopor
sók és temetkezési cikkek állan
dóan raktáron, ügy helybeli, mint 
vidéki megrendelések olcsón és 
pontosan eszközöltetnek.

• Tisztelettel: VÁCZY JÁNOS 
asztalos, Szászváros, Varga-utca. ., 
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*

-—A szesz és söradó emelése. A „Bras- Eladó ház. Ujtemplom-utca 3. sz. 
sói Lapok** irja: Bukaresti tudósitónk jelen
tése szerint az eddig csak a régi királyság
ban érzényben volt fogyasztási illetékeket (taxa 
de consumacie) a csatolt területekre is kitér-1 
jeszkedik. Ez az illeték 50 fokos szesznél li
terenként 2 leu, sörnél literenként 50, báni, 
adózatlan szeszből készült likőröknél 25 leu, 
pálinkánál 20 báni.

— Ebek irtása. A helybeli rendőrség lát
ván, hogy az ebzárlat dacára a kutyák vígan 
sétálnak az 
terek nem 
elhatározta, 
darabokkal 
éjszakánként az .utcák egyes helyein el fog 
helyezni ilyen mérgezett csalétket. Jó lesz 
ügyelni, nehogy más állat is egyék belőle.

— Nyári műsoros mulatság. Amint ér
tesültünk a helybeli róm. kath. egyház és is
kolák Szt. István napján jótékonycélu műso
ros nyári táncmulatságot fognak rendezni. Az 
előkészületek folynak. Bővebbet ezutáni szá
mainkban.

— Az italmérési engedélyek. A „Brassói 
Lapok** irja: Bukarestből jelentik: Ezentúl 
felülvizsgálják az erdélyi korcsmárosok ital
mérési engedélyeit és mindazokat, melyeket 
a tulajdonosok bérbeadtak, visszavonják, úja
kat pedig csak hadirokkantaknak adnak.

alatti ház szabad kézből eladó. Ér
tekezhetni ugyanott. is 1-3

II „Szászvárba! Könyvnyomda Részvénytársaság“ 
hönyv- és papirheresliedésélie egy tanuló, 
ki magyarul, németül és románul be
szél, azonnal felvétetik.
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Búcsú.

Istenhozzádot mondok szeretett Erdély or
szágomnak, hol kedves szülőim és testvéreim 
hamvadnak, valamint kedves Hunyadvártne- 
gyémnek s abban eltöltött 52 év alatt ismert 
még élő jóakaróimnak, barátaimnak és nyug
díjazott kollégáimnak, úgy szintén Szászvá
roson lévő ismerőseimnek, barátaimnak, kik
től szermélyesen búcsút nem vehettem, akik
nek körében 20 évet mint nyugdíjazott öröm
mel töltöttem szeretett második feleségemmel, 
kivéve az utóbbi éveket, melyek annyira el
szomorítottak, hogy kénytelen voltam kiho- 
nosittatni magamat kis Magyarországunk fő
városába, szeretett gyermekeim körébe, hogy 
a sorstól Ígért pár évet azok körében élhes
sem le és tölthessem el.

Szászváros, 1921. julius hó 20-án.
Kercsedy György, 

ny. áll. isk. tanitó.

Gummi- és

mbBlyegzőh
bármily alakban és nagy
ságban jutányosán meg- 

rendelhetők a

Szászvárosi Könyvnyomda Részv.-társ. 
könyv és papirkereskedésében.

„KORONA“ SZÁLLODA Szászváros.

Szobák, ebédek, vacsorák, 
6- és uj fajborok. 
Naponként friss csapolásu 
jégbe hűtött sör! 
Minden este cigányzene! 
Minden vonathoz omnibusz

speil EDE, a Korona vindéfllöSE.

o a b b b b b b □ b s b b b b

Város* HönyVnyomda
Rrwvéiw-TáMRíÁn * "<•

$1®" Hésivíny-Társoság

■ elvállalja bármi

nemű nyomtatvá
nyok. részvények, 
müvek, folyóira
tok, stb. legmo-

■ dernebb stilszeiü
■ előállítását, ennek

*» bővelkedik a leg-bővelkedik a leg
nagyobb válasz
tékban irodai, is
kolai kellékekben, 
folyóiratok, vala
mint az irodaiam 
legjobbműveiben 
stb. a legjutányo- 
sabb árak mellett
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Tisztelettel tudatom a n. é. 
közönséggel, hogy Szászvá
roson, Sörház-u. 9. sz. alatti 

Fetraska-féle üzlet
kezelését átvettem. — Napon
ként friss töltésű jégbe hütött 
sör! Különféle borok, Ízletes 
hideg és meleg ételek, likőrök, 
pálinkafélék jutányos árban! 

MonenseK elfogadtatnál!! 
Yidéki kocsik beszálló helyei

Tisztelettel: n 2-3

KÉÜL JÁNOS, 
a „Transsylvania ‘ szálló volt főpincére,

o ■ ■
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SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Névtelen levelekre nem válaszolunk, kéziratokat I 

vissza nem adunk.
Sch. Petrozsény. Ajánlatát elfogadjuk. A félté- ! 

teleket tartalmazó levél és igazolvány megy.
öreg, Az Ígérteket még mindig várjuk. Pilisszent- 

lászlóról újra kaptunk levelet.
Rak fis. Verse nem közöltetó. A sorsjegyekről nem 

tudunk felvilágitással szolgálni.
Előfizető. Igaza van, de most nem időszerű ezt! 

feszegetni. Ami késik, nem múlik s igy ez ügy sem i 
fog feledésbe menni. Az »önzetlenek kitartása“ és a 1 
„kitartottak önzése“ c. cikkét eltettük arra az időre, 
amikor az aktuális lesz. Üdv I

M. J. Déva. A folytatásokat várjuk, várjuk, de 
úgy látszik a hőhullámok elnyelték azokat. Pedig 
sokan érdeklődnek irántuk. Üdv I

132. D. ?. ?. ?. 1.
Gy. Gy. Kudzeir. A táviratot szombat este 8 

óra után kaptuk s igy már lehetetlen volt kellő idő
ben ott lennünk. Majd máskor.

Vidéki. A téglagyár üzemben van s nagyobb meny- 
nyiség kapható.

K. E. N.-Rápolt. Ha bejön találkozzék velünk, 
valamit közölni óhajtunk önnel. Üdv 1
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értesíti a nagyérdemű vásárló kö
zönséget, hogy dacára az uj fel
emelt vámtarifának, az áruit 
még mindig a régi olcsó 
áron adja el és e napokban 

különösen az

3-3

Kaü

s

olcsóbb SM óriási mennyiséget
vásárolt, ami a n. é. vásárló 
közönségnek rendelkezésére áll.

Nyomdász-tamil
azonnali belépésre felvétetik
lapunk kiadóhivatalában :!: _________ ___________________________________________
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