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

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

glffiz'tísi fölhívás!
Az újév beálltával a „Szászváros és 

Vidéke“ immár XIV. évfolyamába lépve, 
majdnem másfél évtizedes múltra te
kint vissza. Lapunk fennállása óta ál
landóan arra törekedett, hogy a köz
érdeket szolgálja s olvasóközönségét a 
helyi és megyei eseményekről tájékoz
tassa. A háború s a megváltozott vi
szonyok lapunkra is súlyosan nehe
zedtek, úgy, hogy a háború előtti 6- 
8-10, sőt 12 oldalas lap ma már csak 
4-6 oldalon jelenhetik meg. De meg
jelenik s törhetetlen akarattal és kitar
tással igyekszik nemcsak a magyar
ságnak, hanem a köznek is érdekeit 
szolgálni. Nem nagy számú, de lelkes 
olvasóközönségünk hűen kitartott mel
lettünk. A „Szászváros és Vidéke“ kellő 
anyagi eszközök hiánya dacára a há
ború alatt és után is megjelent s a fuly- 
ton emelkedő nyomdabérek, anyagárak 
dacára is csak mérsékelten és elkésve 
emelte az előfizetési dijakat.

A múlt évben is évi 120 leu volt 
lapunk előfizetési ára, holott más ha
sonló kaliberű hetilapok már tavaly 
előtt is 160—200 leu-ben állapították 
uieg az előfizetési dijat.

A folyton emelkedő drágaság min

A SZŰRÖS ÉS VIDÉKE TÁHCÁJA.

A fekete hegyek lánya.
Mindenütt kopár sziklahegyek, nincs egy 

fa, de még fűszál sem, mely árnyékot adna. 
Egyik hegycsúcs tetején sziklavárrom hirdeti 
a régen letűnt török világ dicsőségét. A vár
rom tövében szoborszerü tünemény, egy lány 
áll, kezét szeme elé tartva a nap égető su
garai miatt. Az alak nyugodt, mozdulatlan, 
még arcizmai sem rándulnak meg, nem is 
hinné az ember, hogy a fekete szemek su
garai mennyi érzést, szenvedélyt töveinek ki. 
Szénfekete haja rendetlenül omlik alá a test
hez álló piros bársony mellénykére. Sötétkék 
ruhája finom szövetből készült, magas, erő
teljes termetén szinte feszülve. Mit kereshet 
ezen előkelőnek látszó hölgy a fekete hegyek 
országának, Montenegrónak elhagyatott vidé
kén? Az imént még mozdulatlan lány mint 
megriadt őz hirtelen lekapja fejét s mint a 
kígyó oson be a váromladék bástyái közé.

Még semmit sem látni, de kis idő múlva 
a sziklába vésett keskeny szerpentin utón fel
tűnik egy különös csapat, fegyveres és fegy
vertelen emberek sokasága. A fegyveresek 
mindegyikének egy-két Manlicher fegyvere, 
pisztolyai, szedett vetett katonai uniformisai

Cenzurat de LIVIUS HERLEA, șef de poliție.
ket is arra kényszeritett, hogy az 1926- 
ik újév beálltával lapunk évi előfize
tési diját 120 leuról 160 leura emel
jük. Megjegyezzük, hogy megyei lap
társaink is már tavaly megcseleked- 
ték ezt.

Amidőn ezt bejelentjük, kérjük a n. 
é. közönséget, hogy eddigi támogatá
sát fokozva, tegye lehetővé, hogy a köz 
szolgálatában ezután is hasznos mun
kát fejthessünk ki.

A magyarság minden számottevő tag
jától pedig elvárjuk, hogy a „Szász
város és Vidékéire előfizessen, mert 
ezzel egy olyan orgánumot támogat, 
amely a köz szolgálása mellett az össz- 
magyarság érdekeiért is mindig sikra 
száll.

Hirdetéseket ezután is mérsékelt ár
ban veszünk fel.

Orá§tie-Szászváros, 1926. jan. 1-én.
Tisztelettel:

a „sznszváRos és didéke"
szerkesztősége és kiadóhivatala.

— Az Egyesült Államok résztvesznek 
a leszerelési konferencián. A londoni Ti
mes Washingtonból arról értesül, hogy az 
Egyesült Államok részt fognak venni a le
szerelési konferenciát előkészítő tárgyaláso
kon. Az a jelentés, hogy az amerikai dele

az öles termeteken félelmetes benyomást kel
tettek. A forradalom a volt Osztrák-Magyar 
Monarchia feloszlott hadseregének kis töre
dékeit a montenegrói hegyek közt találta, ezek 
voltak a lerongyosodolt, fegyvertelen embe
rek, kiket a komitácsik puskatussal, korbács
ütéssel tereltek tova. Legtöbbjük mezitláb 
vánszorgott, talpukat a forró szikla valóság
gal égette. Nem sejtette senki sem, hogy a 
bástyaomladék résein keresztül nyugtalan sze
mek kutatnak.

Egyszerre a lány szive el kezd hevesen 
dobogni, majd szétveti a piros bársony mel
lénykét, s a gyűlöletet, szenvedélyt sugárzó 
szempár két emberen akad meg. Az egyik, 
bár komitácsi, s lovon ül, montenegrói ruhá
zatot hord darócból. Egyetlen fegyvere a ka
rabély s egyszerű ruhája dacára nagy respec- 
tussal tekintettek rá társai. Ki ne hallotta volna 
a fiatal Niksevics vajda hirét azon a vidéken. 
A megszálló csapatoknak is borzongott a hátuk 
neve hallatára. Fekete hajához, napsütötte 
markáns vonásaihoz érdekesen járult hozzá 
élénk kék szeme. A rettegett komitácsi vezér 
igazi szabadsághős volt. Neki nem kellett az 
idegen uniformis, s a letépett rangjelzések, 
mert hát voltak a komitácsik közt „ezrede
sek“ is, fényes, aranyos gallérral; egyetlen 
vágya volt a szabadság, függetlenség. Ezért 

gációnak Borah szenátor lenne tagja, nem 
felel meg a valóságnak, mert Borah a Fe
hér Ház jelenlegi fontos ülésszakát nem 
akarja otthagyni. Az amerikai delegációnak 
Genfben való megjelenésénél az a fontos, 
hogy a kiküldöttek éppen olyan teljhatalom
mal fognak rendelkezni mint az egyéb álla
mok delegátusai, miután Amerika meggyőző
dött róla, hogy a nem hivatalos megfigyelők 
kora lejárt.

— Megszűnnek az egészségügyi ke
rületi igazgatóságok és felügyelőségek. 
Az uj egészségügyi törvény értelmében ja
nuár elsejével megszűnnek az egészségügyi 
kerületi igazgatóságok és felügyelőségek s a 
hivataloknak csupán a vezetői maradnak meg, 
mint ellenőrzőszervek. A megyei és városi 
tiszti főorvosi hivatalok állami intézményekké 
válnak s széleskörű autonómiát kapnak. A 
minisztériummal a jövőben közvetlenül érint
keznek.

— Költözködnek a hivatalok a me
gyénél. Tekintettel arra, hogy az árvaszék 
megszűnik megye, jeilegil lenni és 1326. ja
nuár 1-ével a járásbíróságba olvad be, va
lamint, mert a megyeszékhelyen az uj köz
igazgatási törvény szerint nem lehet főszol- 
gabiróság, a megyeházánál a hivatalos helyi
ségeknél változások fognak előállani. Az ár
vaszék a mostani helyéről a járásbíróságok
hoz megy át, helyébe pedig a megyei kiadó 
költözik. A megyei kiadó helyiségeibe a 
megyei számvevőség jön, amelynek helyét az 
egészségügyi hivatal, valamint a megyei fő
állatorvos fogja elfoglalni. A megyei számve- 

bujkált már évek óta a sziklák közt, éhség
gel, viharral, meg az ellenséggel küzdve, re
mélve mindig népe sorsának jobbra fordulá
sát. A várva-várt perc eljött, népe diadalmá
morban járja az ősi körtáncot, a hóditó fo
goly lett s mindezek dacára Niksevics vajda 
még sem örül, arca elborult, szive a nagy 
fájdalomtól összeszorul. Vájjon mért szomor- 
kodik? Erélye is elhagyja, alig tudja már 
társait a vad túlkapásoktól, a foglyok bántal
mazásától visszatartani. Neki csak egy fo
gollyal van leszámolni valója s az lova előtt 
halad, fejét lehorgasztva. E fogoly ruházata 
csodálatosképen ép, főhadnagyi uniformist 
visel; erre a fogolyra kimondta a vajda a 
halálos Ítéletet.

A csapat elhalad. A bástyaomladék mögül 
előkerül a lány, arca halálsápadt, teste remeg, 
el akar rohanni, de ereje elhagyja s lerogyik 
a földre.

*

Két évvel e történet előtt vonult be Dani- 
lovgradba az 5. honvéd hadtápzászlóalj. A 
lakosság érthető gyűlölettel fogadta az ellen
séges csapatokat. A piaci katonazenés korzón 
benszülött nem volt található s méltóságtel
jes visszavonultságban tűrt a nép, s várta a 
szabadság hajnalának felvirradtát. Egyik-má
sik nyalka legény láttára fel-fellángoltak oly
kor a lányszivek, hiszen a szív Montenegró- 



2 SzAszvAros és Vidéke 1926. január 10.

vöség a mostani föszolgabirőság hivatalos 
helyiségeit is elfogja foglalni. Az is tervbe 
van véve, hogy esetleg az államépitészeti hi
vatalt is elhelyezzék a földszinten valamelyik 
megfelelő helyiségben.

A posta-, távírda- és távbeszélő dijak.
A közlekedésügyi minisztérium legfőbb ta

nácsadó bizottsága a következő módon álla
pította meg a január hó 1-én életbelépő posta, 
távirda és távbeszélő dijakat.

Levélposta. Egy helybe vagy vidékre szóló 
közönséges levél dija 20 grammig az eddigi 
1 leu helyett 3 leu, minden további 20 gram
mért vagy töredékért még 1 leu kell.

A posta által kiadott egyszerű levelező
lap dija 1 leu, mig a képes levelező-lapé 2 
leu. Válaszos levelező-lap dija 2 leu.

Irodalmi müvek, tankönyvek, árjegyzékek, 
könyvkereskedői és kiadói nyomtatványok, új
ságok és időszaki folyóiratok, amelyek Ro
mánia területén jelennek meg, 50 grammon
ként az eddigi 5 báni helyett 10 bánival bér- 
mentesitendők.

Nyomtatványok 50 grammonként 50 báni
vá! bérmentesitendők az eddigi 25 báni 
helyett.

Üzleti papírok az eddigi 2 leu helyett 3 
leuval frankirozandók 250 gramm súlyig, ezen
felül minden további 50 gramm 50 báni.

Áruminták 100 grammig 2 leu (ezelőtt 1 
leu), 100 grammon felül 50 grammonként még 
50 báni.

Ajánlási dij az eddigi 2 leu helyett 6 leu, 
vagyis egy 20 grammos ajánlott levél dija 
az eddigi 3 leu 25 báni helyett 9 leu 25 
báni, 20 grammon felül minden további 20 
grammért még 1 leu az eddigi 50 báni helyett.

Tértivevény dija az eddigi 3 leu helyett 
6 leu.

Egy postafiók évi bérlete az eddigi 600 
leu helyett 1200 leu.

Poste-restante cimzett levél, levelező-lap, 
csomag vagy pénzeslevélért az átvétel alkal
mával az eddigi 2 leu helyett 5 leüt kell 
fizetni.

Fontos intézkedése az uj tarifának, hogy a 
levelek, levelező-lapok és hirlapok frankó
kényszer alá esnek.

bán sem tagadhatta meg magát, de hazafies 
érzésük legtöbb esetben legyőzte a szív zsar
noki uralmát.

Bátkay főhadnagy ur, az 5. hadtápzászló- 
alj első századának parancsnoka szigorú pa
rancsot adott tiszti szolgájának, hogy ma ra
gyogóan fenyesitse ki csizmáját s vigye el a 
század-szabónak tisztitani, vasalni a jobbik 
csukaszürke uniformisát. Andris, az agyafúrt 
székely góbé, mindjárt pedzette a dolgot, 
hogy bizonyára valami fehérnép van a do
logban 1

Bátkay szivszorongva sétálgatott a ház előtt, 
melynek szépséges lakójáért már sok férfi- 
sziv esengett, messzeföldön. Úgy érezte, hogy 
megint bátortalan kis iskolás gyermek lett, 
hiszen mellén a sok vitézségi érem s még 
sem volt bátorsága megszólitani az ablakban 
könyöklő szépséges Ljubitzát, kit gazdag szü
lői nem régen a háború kitörése előtt hoz
tak haza egy francia nevelő intézetből. Úgy 
nézett ki honfitársai között, mint tüskebok
rok közt egy mosolygó rózsaszál. Finom mo
dort, műveltséget hozott magával Ljubitza, 
de valójában megmaradt a fekete hegyek lá
nyának, népe szokásaival, szilajságával, faji 
öntudatával. Bátkay és Ljubitza első pillan
tásra megszerették egymást, de hosszú idő 
kellett ahoz, hogy mig Bátkay ama neveze
tes nap délutánján végre odabátorkodott Lju -

Teljesen bérmentetlen küldeményeket a 
posta nem továbbit, elégtelenül bérmentesí
tett küldeményeket a hiányzó díjrész kétsze
resét kitevő portóval terhelik, 2 leüt kitevő 
minimummal.

Postautalványok. Az utalványozási dij vál
tozatlan maradt, ellenben az űrlap ára az ed
digi 1 leu helyett 3 leu. Távirati utalvány 
dija az eddigi 10 leu helyett 20 leu, sürgős 
táviraté 60 leu.

Táviratok. Egy közönséges távirat szódija 
az eddigi 50 báni helyett 1 leu lesz; sürgős 
távirat szavanként 3 leu, kedvezményes diju 
hirlaptáviratok szódija az eddigi 25 báni he
lyett 50 banira emelkedett, drótnélküli táví
rón vett hirlaptáviratokért szavanként 25 bá
nit kell fizetni.

Rádiótelegrammok szódija az eddigi 1 leu 
50 báni helyett 12 leu lesz.

Távbeszélő. Egy 3 perces beszélgetés dija 
a megye területén levő előfizetőkkel az ed
digi 5 leu helyett 10 leu, a szomszédos me
gyékkel való viszonylatba 8 leu helyett 20 
leu, a nem határos megyékkel 40 leu lesz. 
Sürgős beszélgetések dija pedig ezen dijak 
háromszorosa lesz.

A távbeszélő előfizetési dijak változatlanok 
maradnak. A bekapcsolási dij azonban az 
urban hálózatokban az eddigi 2000 leuró) 
3000 leura emeltetik fel. Urban hálózatnak 
tekintendők a megyék székhelyén levő 50 
előfizetőnél többel rendelkező hálózatok.

Csomagok. A csomagok eddigi távolság 
szerinti dijazása (a megye területén és szom
szédmegyékkel kilogrammonként 3 leu, nem 
szomszédos megyékkel 5 leu), megszűnik, 
ehelyett egységes díjazás lép életbe és pedig 
kilogrammonként 8 leu, irodalmi müveket, tan
könyveket tartalmazó csomagok kilogrammon
ként 4 leu.

A helybeli rom. kath. ifjúság 
Szilveszter-estélye.

Egy minden tekintetben jól sikerült műso
ros Szilveszter-estélyt rendezett a helybeli 
róm. kath. ifjúság a Magyar Kaszinó szinházi 
termében. ,A nem nagy, de lelkes közönség 
nagy élvezettel hallgatta végig a szórakoztató 
műsor mindenik számát.

bitza ablakához, a maga sem tudta, hogy, 
de megszólitotta Ljubitzát. A válasz félénk, 
de biztató volt. A két szerető ideális szív ha
mar összeforrott, áthidalva minden előítéletet, 
csak azt érezték, hogy nagyon boldogok.

Éjnek idején, rendesen olyankor, mikor 
legsötétebb volt az éjszaka, egy női alak su
hant át a sziklák között jókora hátizsákkal 
megrakodva. Egy elhibázott lépés halált je
lentett számára a mélységben, s a sziklák 
közt kísérteties morajlással zugó szél még a 
legedzettebb férfiszivet is megremegtette volna. 
E nő félelmet nem ismert. Egy kanyarodó
nál mocsári madár sivitását utánozta, mely 
madarak százával tanyáztak a nem nagyon 
messzefekvő Szkutári tó környékén. Nemso
kára léptek zaja hallik, s két alak tűnik elő, 
kik Istenhozott köszöntéssel egy szükbejá- 
ratu barlangba vezették a lányt. Akkorra a 
barlanglakók, számszerint vagy húszán felci- 
helődtek kemény fekhelyükről. A fáklya gyér 
fényénél láthatók lesznek a komitácsik ro
busztus alakjai. Ott volt Niksevics vajda is, 
ő üdvözölte legelsőnek a lányt, a francia ne
velőintézet egykori növendékét, Ljubitzát. A 
vajda szemei felragyogtak, szerette Ljubitzát 
lángolón, ahogy csak a természet ős fia szeretni 
tudhat. Ljubitza szivesan elbeszélgetett vele, 
érdekesnek találta a hires embert s midőn

Bevezető szám a kis Bercsényi Olgica nagy 
ügyességgel előadott „Miatyánk“-ja volt, mely 
után Fülöp Manci nagy hatással adta elő a 
„Fruskakaland“-ot. A közönség viharos taps
sal jutalmazta a jó előadást.

Ezután Török Andor adta elő a „Tót tánc
mester" c. monológot. A közönség állandó 
derültsége mutatta, hogy Török Andor ez 
estén is brillírozott.

Majdan Triznyai Ernácska nagy rutinnal 
adta elő a „Vén leányok énekét". Viharos 
taps volt jutalma.

Ugyancsak nagy hatást ért el Balogh Gi- 
tuska rutinos zongorajátéka. Nagy haladásról 
tanúskodva játszta el Schyttenek Tarantellá
ját. A közönség frenetikus tapssal honorálta 
a szép és bájos Gituska művészetét.

Kedves látványt nyújtott 6 kis kukta fel
vonulása és tánca. Szereplők: Olgi, Marika, 
Bélus, Waldi, Sanyi, Puszi.

Ugyancsak jól mulatott a közönség a „Kaji 
lapot indit" c. páros jeleneten. Úgy Balogh 
Zoltán mint Török Andor tudásuk legjavát 
mutatták be ez estén is.

Ezután Balogh Zoltán kupiéi nevetteték meg 
a közönséget. Újrázás és taps volt jutalma.

Enyedi Margit és Fülöp Manci bájos és 
ügyes tánca után

„Őnagysága az operába megy" c. páros 
jelenet került szinre. Mondanunk sem kell, 
hogy úgy Balogh Zoltán (a férj), mint Triznyai 
Ernácska (a feleség) ügyesen oldották meg 
feladataikat s jól megnevettették a közönsé
get. Tapsvihart arattak.

Ez estén ifj. Szántó Károly, lapunk felelős 
szerkesztője konferált sok derültséget keltve.

Előadás után tánc, tombola s vidám po
harazás közben virradt a mulatókra az újév 
reményteljes hajnala. Riporter.

Kedves San-Toy,
épp ma hallom,

Zsuzsannától a piacon,
Hogy mily rettenetes eset
Hogy újév péntekre esett.
— Ugyan Zsuzsa 1 — mondja Sára,
— Hiszen, még Istennek hála, .
— Hogy nem esett
— Pont tizenharmadikára.

elemózsiát hozott ki titokban a komitácsik- 
nak, egyúttal regényes hajlamai is kielégülést 
nyertek. Szive azonban Bátkay főhadnagyé 
volt. Ő a finom kisasszony, hogy is tudott 
volna megszeretni egy csiszolatlan, faragat
lan modorú paraszt embert.

Egy napon már nem kellett titokban ki
hozni az eleséget, ütött a szabadulás órája s 
Niksevics örömrepesve, diadalmenetben vo
nult be Danilovgradba. Ott megtudta a szörnyű 
valót. Ljubitza odaadta szivét egy svábénak, 
mint ahogy az idegen katonákat nevezni szok
ták. Niksevics már nem ment Ljubitzához 
örömittas szivvel, túláradó boldogsággal, mint- 
ahogy azt maganak elképzelte annyi sok 
szenvedés után. Benne most a boszu szik
rája gyűlt lángra, el kell fogni a svábét. 
Bátkay riválisa fogságba került s kimonda
tott rá a halálos Ítélet.

Bátkay sápadtan, de férfias magatartással 
várta a halált. Büszkesége nem engedte, hogy 
Niksevics előtt életéért könyörögjön, tudta 
úgyis minden hiába. Özvegy édesanyjától, 
aranyszőke kis húgától, kiket rajongásig sze
retett, örökre el kell válnia. Nem fogja hal
lani többé Ljubitza hangját, számára legéde
sebb hangot a föld kerekén; nem olvadhat 
bele mélytüzü szemeinek, édes termetének 
nézésébe. Ütött a végóra, három puska csöve 
villogott már rá, s Bátkay már imádkozni
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Hallom hogy a hosszú szabó, 
Fünek-fának kesereg
Hogy a Bulevardban kártyán
Sok ezer leüt veszített.
— Ugyan kérem, szabó gazda, 
Sohse törje a fejét, 
Legfeljebb drágábban méri 
Bivalyának a tejét.

Azt mondják rá .tudósító“,
Mert sörényes a haja,
És mert minden fittyfenéért
Töri a frász, nyavalya.
Azt mondják hogy a fejében
Nagy tehetség motoszkál,
Nincs kizárva, ám lehet hogy
Ami mozog, az — bogár.

Úgy látszik hogy Bede Sanyi,
Elevenre tapintott,
Hogy nyomába az álszentek, 
Fel-felszisszentek itt-ott.
Megkérdeztem Böskét, Irént,
Olgát, Macát, Ottikát,
Valamennyi jól mulatott,
Hogy hallott erotikát.
— Sanyi bácsi cuki gyerek — 
Mondják valamennyien.
— Hogy elmés vicceket mesélt?
— Nincsen abban semmisem.

Hallom, hogy a csődben fekvő
Hirsch Móric gond nélkül él,
Jöhet tőle hitelező,
Árviz, pokol, hideg tél,
Mit bánja Ö, az ezresek
El vannak raktározva
S ötven-hatvanezer leuért
Még nem megy a szomszédba.

Vékony Náci.

NAPI HÍREK.
— A helybeli tűzoltó-egyesület legutóbb 

tartott közgyűlésén dr. Kállai Károly helybeli 
orvost választotta meg tűzoltó orvossá. A kü
lönben nőtlen és szimpatikus orvos kész 
örömmel vállalta el e tisztséget, amely — 
természetesen — tiszteletbeli állás.

— A helybeli ref. szomszédság évi köz
gyűlése február hónapban lesz.

sem tudott, fásult szivvel várta a halált. Még 
egy pillanat, a fegyverdörrenés helyett velőt- 
rázó női sikoltás hallik: „Megálljatok 1“ A há
rom puskacső mintegy vezényszóra leeresz
kedik, Niksevics elbámul, amint Ljubitza elé
berogyik: „Kegyelmezz Bátkaynak hatalmas 
vajda, oh Istenem tégy csodát, mutasd meg 
hatalmadat!“ Niksevics szóhoz sem juthat, 
midőn megkondult az évek óta befalazott ha
rang, melyet elrejtettek, befalaztak, hogy az 
ellenség el ne vigye a híres nagy harangot. 
Atyuskának, az orosz cárnak remek művű 
ajándékát. A harangzúgás visszahangzott a 
hegyekről visszverődve s oly ünnepélyes, 
oly szokatlan volt, hogy Niksevics és társai 
térdre hulltak az Ur előtt, s imádkozni kezd
tek. Niksevics édesanyja nagyon vallásos nő 
volt, mint általában az ottani nép, s a fia 
leikébe is beleoltotta a mély vallásos érzüle
tet. A harang egyre zug, Ljubitza esdeklő te
kintete még mindig ott csüng Niksevicsen. 
A vezér feláll, felzokog s tompa hangon szól: 
Bátkay szabad, eredjelek innen, nehogy meg
másítsam elhatározásomat.“

S ők ismét együtt lehettek, a nagy meg
próbáltatások után még édesebb volt boldog
ságuk. Szenvedéseik azonban még nem ér
tek véget.

Niksevics búcsút vett társaitól, a komitácsi

ERZSÉBET MOZI 
a ,,TR ANSSYLV ANI A“-ban. 

Ma vasárnap, jan. hó 10-én 
délután 43° és este 822 órakor 

9z utca Madonnája 
Mesés METRÓ GOLDWYN film. 
A főszerepben VIOLA DANA. 

Többek között: 
Cleopatra, Salomeea, 
Baccanta, Sapphó 

alakjait domborítja észrabló művészettel 
mig végül egy

M9D0NN9
képhez ül áhítatba ejtő módéit. 

— Kinevezések és áthelyezések. Az 
igazságügyminiszter Muntean Donár dévai 
törvényszéki birót táblabiróvá Chisinauba he
lyezte át, C. Zamfirescu dévai törvényszéki 
birót Ilfovba mint ügyészt, Const. Vuipescu 
vizsgálóbírót a putnai törvényszékhez Focsa- 
niba mint ügyészt, Demostene Poulopol tör
vényszéki birót Constancába mint vizsgáló
bírót helyezte át; Gheorghe S. Curelea pet- 
rozsényi járásbirót pedig Gorjba mint tör
vényszéki birót. Az igazságügyminiszter Popa 
Romolus dévai törvényszéki segéd grefiert 
grefierré és Donáth Géza grefiert a II. sec- 
tioba grefiernek nevezte kL

— Halálozások. Battyáni Vilmos, a dé
vai munkásbiztositó pénztár tisztviselője éle
tének 63-ik, hásasságának 36-ik évében de
cember 23-án hirtelen meghalt. Battyáni min
denkor mint kitűnő és lelkiismeretes tisztvi
selő volt ismeretes, akit úgy a nagyközönség, 
mint feljebbvalói is tiszteltek és szerettek. 
Hosszú pályájának utolsó napjait a nyugdíj
törvény keseritette meg, amellyel sehogysem 
tudott megbékülni. Temetése december 25-én 

élettől, befejezte hivatását, s szivében ezernyi 
sajgó fájdalommal lovagolt haza özvegy édes
anyjához, talán otthon némi vigaszra talál.

Bátkay meg Ljubitza épen útra készülőd
tek, Bátkay bizton remélte, hogy édesanyja 
meg kis húga tárt karokkal fogadják majd 
Ljubitzát. A sors másként akarta. Ljubitzát 
vad komitácsi banda hurcolta el, nem tűrve, 
hogy egy svába vigye el legszebb virágszá
lukat. Ljubitza a komitácsik mámoros, ittas 
ölelése elől a mélységbe vetette magát.

Mikor Niksevics e szörnyű hirt meghal
lotta, elméje elborult, torzonborz szakállal, 
lerongyolódva járja a hegyeket, s időnként 
visszavisszatér Ljubitza sírját fris virággal 
ellátni.

Egy alföldi városkában él Bátkay a világ
tól visszavonulva, csak kis húga képes oly
kor röpke mosolyt csalni szenvedő mélabus 
arcára, valójában az ő lelke is ott jár a mon
tenegrói hegyek közt, s ő is ápolja a visz- 
szaemlékezés virágszálaival Ljubitza drága 
emlékét.

Danilovgrád sziklái közt kísérteties moraj
lással zug a szél. Ilyenkor a nép keresztet 
vet, s imádkozik egy sokat szenvedett lélek 
lelkiüdvéért. A komor sziklák közt Ljubitza 
lelke jár.

Kádár Zoltán.

volt nagy részvét mellett. — Özv. Hirsch Sá- 
Imuelné szül. Bernstein Gizella életének 64-ik 
évében december hő 28-án hosszas szenve
dés után elhunyt. Temetése december 29 én 
ment végbe nagy részvét mellett. A köztisz
teletnek örvendő uriasszonyban dr. Szegő 

I Ernöné, dr. Hollós Vilmos ügyvéd, Hollós 

Andor dévai ecetgyáros és Hollós Antal a 
1 „Hunyadvármegye“ laptársunk laptulajdonos- 
I kiadója édesanyjukat gyászolják. — Bajesdi 
¡Vitán László, az ipar és kereskedelmi bank 
pénztárosa december 30-án életének 62-ik 
évében hosszas szenvedés után Déván el
hunyt. Temetése január 1-én volt az egész 
város részvéte mellett.

— Be kell nyújtani az adóvallomáso
kat. A róm. kir. adóhivatal ezennel közhírré 
teszi, hogy az 1926. évre szóló adóvallomá
sok 1926. január hó folyamán ezen hivatal
hoz okvetetlenűl benyújtandók. Aki ezt elmu
lasztja, meg lesz büntetve. Erre vonatkozó 
vallomásiürlapok ellenértékűk lefizetése mel
lett kaphatók ezen hivatalnál a hivatalos órák 
alatt. Rom. kir. adóhivatal.

— A helybeli gör. keleti egyház uj 
templomot épít. A helybeli gör. keleti egy
ház elhatározta, hogy egy uj templomot épít 
s evégből akciót indított meg, hogy a temp- 
lomépitésre szükséges pénz előteremtődjék. 
A circa 12 millióba kerülő templomot a Főté
ren az Országút mellett a „Transsylvania“ 
szálloda felőli részen épitik fel. Az épités cél
jaira már eddig is szép összegeket adomá
nyoztak 30—50—60 ezer leues tételekben.

— A Miatyánk ezer nyelven. Az „El
lenzék“ irja: Budapestről jelentik, hogy a 
veszprémi püspök Rómában átnyújtotta a pá
pának Kertész Kálmán balatonfüredi hitokta
tónak harminc éven át gyűjtött különböző 
Miatyánk-forditásait. A gyűjteményben a Mi
atyánk ezer különbövő nyelven szerepel.

— Engedélyezték a magyar műked
velő előadásokat. Bukarestből jelentik: A 
kultuszminisztérium 59107. számú rendeleté
vel elrendelte, hogy a műkedvelő társulatok min
den előzetes engedély kérése nélkül tarthatnak 
előadásokat a jövőben. Szinházakra ez nem 
vonatkozik. A hatóságoknál továbbra is be 
kell jelenteni az előadásokat, állandójellegü 
műkedvelő társulatok pedig tartoznak az ille
tékes szinészeti felügyelőségen jóváhagyás cél
jából bemutatni műsorukat. Idegen állampol
gárok szerepeltetéséhez és ezek önálló elő
adásaihoz továbbra is a kultuszminiszter elő
zetes engedélye szükséges. Kérvényüket a szi
nészeti főfelügyelőség és sziguranca vezér
felügyelősége véleményezi.

— Halálozás. Mohai János helybeli csiz
madia-mester f. hó 6-án 48 éves korában 
meghalt. Temetése nagy részvét mellett f. hó 
8-án ment végbe a ref. egyház szertartása 
szerint. Halálát özvegyén kivül 5 kiskorú 
gyermek siratja.

— Mit kell tudni a hirdetésekről? Ha 
valaki eladni akar, venni szándékozik, vagy 
egyébb közlenivalója van a nyilvánossággal: 
valamelyik lapban feladja hirdetését egyszer 
és mint aki jól végezte dolgát: várja az ered
ményt, mely a legtöbb esetben semmi. Erre 
vonatkozólag érdekesen nyilatkozik az erfurti 
kereskedelmi kamara titkára. „Legalább hét
szer kell feladni a hirdetést. Mert először 
csak átsiklik az olvasó szeme felette, másod
szor már megjegyzi magának, harmadszor el 
is olzassa, de még nem gondol rája, negyed
szer már gondolkozik rajta, az ötödszöri meg
jelenésnél már beszél az asszonnyal, a hato
diknál meg akarja próbálni s végül a hete
diknél már vásárol,“
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— Gyergyői Újság. „Gyergyói Újság“ 
címen január l-ével uj hetilap indult meg 
Gyergyószentmiklóson, a Magyar Párt pro
gramjával. A lapot felelős szerkesztőként T. 
Imecs Béla jegyzi.

— Műkedvelői előadás Piskin. A Csű
rös István vezetése alatt működő piskii mű
kedvelőgárda m. hó 31-én, Szilveszter estéjén 
a Mohilla-vendéglőben tánccal egybekötött 
jótékonycélu műkedvelő előadást rendezett a 
ref. templom javára, mely alkalommal színre 
került Drégely Gábornak „A szerencse fia“ 
c. 4 felvonásos komédiája. Az előadás kitü
nően sikerült. Csodálatos, hogy Piskin meg
engedik a műkedvelőknek a több felvonásos 
színdarabok előadását, mig Ssászvároson nem.

— Inspekciót e héten (1926. január 11. 
reggel 6 órától január 18. reggel 6 óráig) a 
Graffius-féle gyógyszertár tart.

— Közönség figyelmébe 1 Már több eset
ben megtörtént, hogy egyesek cselédeket, szol
gákat alkalmaztak anélkül, hogy azokat ille
tékes helyeken bejelentették volna. A helybeli 
rendőrség ezúton ismételten felhivja mind- i 
azokat, akik cselédet, vagy szolgát alkalmaz-! 
nak, hogy azokat az alkalmazástól számított 
24 órán belül a Biroul populatiehez (Nép-; 
nyilvántartó hivatal) és a rendőrségnek any- 
nyival is inkább jelentsék be, mert ennek 
elmulasztása esetén a törvény értelmében bün
tetve lesznek.

— Lemondott a dévai kereskedelmi- 
és iparkamara titkára. Filimon Aurél a 
dévai kereskedelmi- és iparkamara titkára f. 
hó l-ével lemondott és ügyvédi gyakorlatot 
folytat.

— Esküvő. Brázovay Ödön (Hátszeg) és 
Nagy Erzsébet (Kecskemét) december hó 5-én' 
tartották esküvőjüket Kecskeméten.

— Kereskedőink ajándéka. Szépen nyi
latkozott meg a rendörlegénység munkája 
iránti elismerés. Ugyanis kereskedőink 6710 
leüt tettek össze s adtak át újévi ajándékul 
a rendőrség legénységi parancsnokának azzal, 
hogy azt egyenlő arányban maguk közt szét
osszák. A csekély fizetést kapó rendőröknek 
bizony jólesett ez a figyelem.

— Gőz- és kádfürdő. A kádfürdő min
den csütörtök, péntek, szombaton egész nap 
és vasárnap délelőtt, a gőzfürdő urak részére 
minden szombaton délután van nyitva. Prima 
masseur és tyukszemvágó.

— A közigazgatás menete egyelőre a 
régi marad. A Monitorul Oficial dec. 25-iki 
283. számában megjelent uj törvény értelmé
ben a megyei és községi választásokig a köz
igazgatás menete mindenben a régi marad.

— Aki eladni vagy venni akar, az 
hirdessen a „Szászváros és Vidékéi
ben. Hirdetési dijak olcsók !

Uj menetrend junius 1-étől.
Szászvárosra érkező vonatok:

Tövis felöl: 263. sz. személy éjjel 101 óra
» „ 201. „ gyors „ 2'00 „
„ „ 259. „ személy d. e. 9'57 „
9 „ 261. „ személy d. u. 17'20 „

Alkenyérről Déváig iskola- illetve 
munkásvonat reggel 6 05 „

Arad felől: 264. sz. személy éjjel 3’20 „ 
„ „ 202. „ gyors . 4'19 „
„ „ 260. „ személy d. e. 11'29 „
, „ 262. „ személy d. u. 18'22 „

Orient expressek itt nem állnak meg I Az 
utazó közönség tájékoztatására közöljük, 
hogy a helybeli „Mercur“ autóforgalmi 
vállalat sötétzöld autóbusza minden vonat
hoz a „Centrat“ előtti állomáshelyről az 
egyes vonatok érkezése előtt 25 perccel 

indul. — Vidékre is bérelhető.

Nincs a megyében napilap,
s igy a megyei vonatkozású eseménye
ket, személyi és egyéb híreket, rendele
teket s üzleti vonatkozású hirdetéseket 

csakis a megyében megjelenő újságokból 
olvashatja.

Rendelje meg a 14 év óta fennálló s a 
megye minden részébe járó

„Szászváros és Vidéke“-t
Előfizetési ára: egész évre 120, félévre 60, 
negyed évre 30 leu. Hirdetései olcsók!

Hirdetés

L

Abrahám Manónál
Főtér 13 sz. alatt kitűnő minőségű 
lisztet, úgy vizimalmit, mint gőz
malmit, valamint tengerit, tengeri
lisztet, korpát, a legelőnyösebben 
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Naptár:
Erdélyi kincses kalendárium 30 L
Brassói Lapok naptára 30—20 „
Dér Volksfreund 20 „
Dér Volkskalender 20 „
Amicul Poporului 18 „
Calendarul Săteanului 12 ,
Előjegyzési naptár 30—22 „
továbbá fali-, zseb- és blokknaptárok 

kaphatók a

Köszönetnyilvánitás.
Mindazoknak a jóbarátoknak és ismerősök

nek, kik felejthetetlen halottunk temetése al
kalmával részvételükkel enyhitették fájdalmun
kat, ezúttal mond hálás köszönetét

öxv. Vlad Virgilné 
és családja.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
Névtelen levelekre nem válaszolunk, kéziratokat 

vissza nem adunk.
D. K. A kérdezett tényleg egy kedves és bájos 

leány, s szive — ha nem csalódunk — szabad. Van 
mit aprítani a tejbe. Sorsjegyeiről semmit. Szívesen 
közvetítjük. Üdvl

M. J. Déva. ? ? ? I I 1
Előftxető. Amint láthatja, cenzúrázva vagyunk.
Bakfis. Ahogy ismerjük, ő is csak a gyomron át 

fog a házasság szent révébe hajókázni.
Vidéki. Sok apró emberke van itt is, de „ma

gasságukat“ pontosan centiméterekben nem tudjuk. 
M. bizonyára ezek közé tartozik.

Nyomatott a Szásxvárosi Könyvnyomda qyorssajtójAn l ^76.

Fetroșeni főutcájának legszebb 
helyén egy nöidivat confectio és 
szabóságban jól bevezetett üzlet be
rendezéssel és áruval vagy anélkül 
eladó. - Bővebbet

Löwy Sándor
Petroșeni.
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