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

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

Rovás.
Követendő példa.

Jól tudjuk, hogy mily szomorú sorsban 
élnek és tengődnek a nyugdíjas tisztviselők, 
illetve ezek hozzátartozói. Az állam, a köz
igazgatás nyugdíjasainak sorsa bizony szo
morú, mert hát oly csekély a nyugdijuk, hogy 
abból megélni — még a nagyobb fizetési 
osztályból való nyugdíjasoknak is — lehetet
len. 25—30—40 évi szolgálat után nyuga
lomba vonultaknak „éhbér“-ből kell tengeni- 
leogeni s akiknek magánvagyonuk nincs, vagy 
pedig nem „munkaképesek“ (bármilyen fog
lalkozásra képtelenek), azok — mondjuk ki 
őszintén — éheznek, fáznak, rongyokban jár
nak s rosszabb a helyzetük mint a koldu
soknak, akik hatósági engedéllyel koldulva, 
valahogyan csak „összehozzák“ a legszüksé
gesebbeket is, mert ha egy koldus naponta 
csak húsz jószivü embert tud könyörületre 
birni 1 ieu erejéig, (s mit ér ma 1 leu ? 1) 
akkor egy 25—30 évet szolgált városi taná
csos nyugdiját már elérte.

Ami általában a nyugdíjasokkal s ezek öz
vegyeivel ma történik, nemcsak elszomoritó, 
hanem felháborító is.

Magas állású nyugdijasok is a legszánan- 
dóbb helyzetben vannak s ha elgondoljuk, 
hogy sok olyan nyugdíjas és özvegy van, 
aki havi 40—80—180—240 leu nyugdíjból 
kénytelen „megélni“, akkor ne csodálkozzunk 
azon, hogy ma mindenki irtózik tisztviselői 
pályára menni.

Csikvármegye alispánja: dr. Germán Jóé 
lalva, hogy a megyei és községi közigazga
tás nyugdíjasai milyen siralmas helyzetben 
vannak, átérezve azok nyomorúság szülte ke
serveit, nemes szivének sugallatára értekez
letre hivta a vármegyei fungens tisztviselői 
kar vezető egyéneit, a volt és jelenleg nyug
díjban tengődő vármegyei és községi tiszt
viselők reprezentánsainak bevonásával. Az al- 
ispáni hivó szóra népes értekezlet gyűlt össze.

Az értekezlet lefolyásáról a „Csiki Lapok“ 
a többek közt a következőket Írja:

Germán alispán üdvözli a megjelenteket 
és kifejti, hogy a jelenben dolgozó várme
gyei tisztikar méltóságával nem tartja össze- 
egyezhetönek azt az anyagi helyzetet, mely
ben a vármegye volt és 25—30 esztendeig 
önzetlenül szolgáit nyugdíjas tisztikara ma 
van. Elismeréssel adózik a múlt teljesítmé
nyei iránt és méltánytalannak Ítéli a várme
gyei nyugdijasok helyzetét. A jelenleg egybe
hívott gyűlés egyetlen tárgya: megbeszélni 
egy a nyugdijazott vármegyei és községi tiszt
viselők részére létesitendő segélyalap módo
zatait.

Egy estély tervét veti fel, melynek tiszta
jövedelme e segélyalap létesítésére fordittat- 
nék. Hozzászólásokat kér. Az alispáni elő
terjesztésre dr. Bocskor refrektált elsőnek, ki 
köszönő szavakban emlékezik meg a kezde
ményezés miatt a kezdeményező alispánról; 
vázolja a tényleges helyzetét a vármegye

CENZÚRÁT,
nyugdíjasainak, ami már odáig jutott, hogy 
egyeseket közadakozásból kell eltemettetnr. 
Az igy siralmasnak jelentkező állapot azon
ban még nem indok arra, hogy könyörado- 
mányokat adjunk és még képtelenebb és a 
ranghoz méltatlan volna azt elfogadni. — Egy 
rendezendő estély jövedelmét — a nyugdi
jasok számát és anyagi helyzetét tekintve — 
nem tartja elégségségesnek még könyörado- 
mányok juttatására sem.

A kérdéshez Kassay polgármester helyettes 
szól hozzá. Szerinte, hogy valami a tervből 
lehessen, ahoz egy nagyobbarányu megmoz
dulás kell és minden érdekeltség és bázis 
bevonása, megkeresése. Indítványozza, hogy 
hivatalosan kerestessenek meg először is a 
megye összes községei, hogy a költségveté
sükbe beállított „rendkívüli kiadások“ tétel 
terhére szavazzanak meg ez alap létesítése 
céljából megfelelő és méltányos összegeket; 
de kerestessék meg ezenkívül minden köz
birtokosság, bank, kereskedelmi vállalat, 
egyesület és tehetős magánosok, hogy obu- 
lusaival járuljon hozzá a megye össztársadalma 
a kérdés megoldásához, hiszen a vármegye 
közönségének javára, érdekében fejtették ki 
most a koldusbottal felcseréit önzetlen mun
kásságukat.

A kérdés eme részéhez dr. Fejér volt al
ispán szól hozzá igen helyeslőleg és köszö
nettel Germán alispán iránt, ki az eszmét 
felvetette és ébrentartja.

A felszólalások végeredményében Kassay 
Imre bizatott meg az általa előterjesztettek 
propagativ keresztülvitelével az alispán hat
hatós támogatása mellett. Mikorra pedig a 
megalakulás anyagi feltélelei együtt lesznek, 
újra értekezletet fog az alispán összehívni, 
mely az alap kezelése, fentartása, adminisztrá
lása és a segélyezés mikéntje iránt intézkedni 
fog, még pedig úgy, hogy fungens és nyug
díjas tisztviselőkből álló állandó választmányt 
alakit.

Elhatároztatott, hogy mindezek mellett az 
alispáni előterjesztés alapján 1926. február 
6-án táncestélyt rendeznek a megyeháza ösz- 
szes helyiségeiben, melyre védnökökül fel
kérettek :

Dr. Györgypál Domokosné ny. főispánné, 
dr. Fejér Sándorné ny. alispánná, dr. Germán 
Joené jelenlegi alispánná, dr. Vasú Sándor 
volt és Handrea jelenlegi főispánok.

— Talán nem is kell hozzá kommentár! 
Úgy hiszem, mindnyájan érezzük, hogy va
lami indul, valami ellenáramlat, mely a tör
vény szavánál erősebb, a holt betű szigorá
nál valódibb, emberi és közelebb álló a szív
hez, mint az észhez. ** *

A „Szászváros és Vidéke“ szent kötelessé
gének tartja Hunyadvármegye jelenlegi veze
tőinek figyelmét nyomatékosan felhivni a csik- 
megyei példára. Hisszük és reméljük, hogy 
úgy dr. Dublesiu György főispán, mint Can- 
drea Valér alispán, akinek a vármegye szol
gálatában eltöltött több évtizedes értékes és 

tiszteletreméltó munkássága alatt alkalma volt 
jól megismerni a vármegyei közigazgatás 
nyugdíjas tisztviselőinek sorsát, követni fog
ják a csikiak példáját s ez ügyben mielőbb 
értekezletet fognak összehívni. A vármegyei 
közigazgatás nyugdíjasai pedig jól tennék, ha 
e mozgalom érdekében egy előzetes megbe
szélést tartanának.

Illő és helyes, ha azokról, akik a várme
gyei és községi közigazgatást becsülettel, tisz
tességgel évtizedeken át szolgálták, maga a 
vármegye gondoskodjék s maga a nemes 
Vármegye, illetve közönsége enyhítse s tegye 
eltürhetővé azok sorsát, életét, akik ma a 
nyugdíjtörvény szűkmarkúsága folytán az in- 
tellektueleket jellemző türelemmel, nyomorú
ságuk szégyenlős takarásával némán sínylőd
nek, nyomorognak, szenvednek.

Dr. Dublesiu főispán, Candrea Valér alis
pán nemes szive megfogja találni azt az utat 
és módot arra, hogy a vármegye nyugdíja
sainak, nyugdíjas özvegyeinek, árváinak vá
doló szemeiből némán kicsorduló könnye 
felszántsák s az őket, nyugdíjas tisztviselőket 
megillető „emberséges“ megélhetési állapotba 
juttassák. Vederemo I

ifj. Szántó Károly.

JíarangszentelO VárosttnKban.
A helybeli római katholikus hitközség nagy 

ünnepélyességek között fogja magtartani ha- 
rangszentelési ünnepét, mely e hó 31-én va
sárnap délelőtt egy fényes ünnepi mise ke
retén belül fog végbemenni.

A harangok, melyeket Kétes Sándorné és 
özv. Hermann Jánosné helybeli polgártársnők 
áldozatkészsége teremtett elő, már a múlt hét 
péntekjén érkeztek meg s aznap délután
ján a róm. kath. hívek a papság és az egy
háztanács vezetése alatt ünnepies menetben 
kisértettek be a templomba. A harangok ér
kezésekor az összes templomok harangjai 
megszóllaltak, köszöntve újonnan érkező kol
legáikat.

A tulajdonképeni harangszentelési ünnepre 
a helybeli róm. kath. hitközség tagjai láza
san készülődnek, hogy minél méltóbb keret
ben ünnepeljék meg azt. Maga az ünnepi 
mise fényes papi segédlettel tartatik meg. A 
kántori teendőket Páter Veldin Konstantin 
orgona- és énekművész látja el. Amint érte
sültünk, igen sok vendég fog érkezni, ami 
nagyban fogja emelni az ünnepély fényét. 
Nemcsak a környékbeli, hanem a távolabb 
eső helyekről is érkeznek magas vendégek.

Az ünnepi mise után a harangszülők tisz
teletére egy szükebbkörü társasebéd lesz a 
zárdában, melyre a vendégek és az egyház
tanácsosok hivatalosak.

Este a Central nagytermében müsoros-estély 
lesz, melynek fényes sikerében nem kételke
dünk, amennyiben annak összes rendezése 
Makkay Józsefné úrnő vállaira nehezedik,

Az estély műsorát ezután közlik.
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Ez alkalomkor az évek óta elnémult egyházi 
dalárda először lép újból a nyilvánosság elé.

Amint a jelek mutatják, az ünnepségen 
városunk keresztény társadalma impozáns 
számban fog résztvenni. A vidékről már ed
dig is számosán jelentették be részvételüket.

Szomorú hírek a riff-kabil-francia 
harcokban résztvett hunyadmegyei 
fiainkról.

Budapesti megbízható forrásból vett érte
sülésünk szerint a riff-kabilok elleni francia 
harcokban, Afrika ismeretlen belsejében vár
megyénkből esett el a legtöbb erdélyi fiú. 
Hogy ezek a szerencsétlenek mint kerülhet
tek az idegen légiók francia csapatába, vagy 
egyenesen a riff-kabilok szolgálatába, nekünk 
erről fogalmunk sincs. A nagyon nagy számú 
erdéiyi szerencsétlenek nagy részét, mint ér
tesültünk, állítólag francia ügynökök csábí
tották ki az idegen légióba, hogy onnan a 
kibírhatatlan klimáju exotikus sivatagokba 
dobják ki őket ágyutölteléknek. Nem tudjuk 
pontosan, hogy nem desertáltak-e az idegen 
légióból a riff-kabilokhoz, de különös, hogy 
az elesetteken és kórházban meghaltakon kí
vül még olyanokról is kaptunk értesitést, aki
ket a franciák a riff-kabil csapatok egy ré
szének megadása után elfogtak és tiz-tiz évi 
kényszermunkára Ítéltek. Az elesettek között 
hírünk szerint egy román is van, a többi 
mind magyar.

Elestek vármegyénkből: Uezannál: Páncél 
Miklós, apja gyógyszerész Körösbányán, Meskó 
Zoltán Hunyaddobráról, Ambrus Károly Puj- 
ról, Bontescu Fábius dr. Hátszegről.

A fezi kórházban meghalt: Jezierszky Imre 
Szászvárosról.

A fecivillei kórházban meghalt: Cseh Béla 
a László fia Vajdahunyadról.

Tangerben meghaltak: Qaál István Dévá
ról, Qiji János Haróból.

Tiz-tiz évi kényszermunkára vitték a fran
ciák Bevillébe: Benedikty Albertét Vajda
hunyadról, Antantanarioba vitték kényszer
munkára: Bartha Miklóst Hátszegről, Kőnig 
Bálintot, a bányamérnök fiát Petrozsényből.

„Rósz időket élünk, rósz csillagok járnak.“

ü déVai reformálásod 
majoros-estélye.

A Keresztény Ifjúsági Szövetség dévai ta
gozata f. hó 9-én, szombaton este fél 9 órai 
kezdettel tartotta műsoros estélyét a Fehér- 
Kereszt nagytermében. Az estélyen Déva vá
ros közönsége felekezetre való tekintet nél
kül szép számban vett részt és kellemesen 
szórakozott.

A műsort a református dalárda szép és si
került énekszáma vezette be, amelyet Simon 
Imre ref. segédlelkész, tanító, vezetett sok 
hozzáértéssel és precizen.

Balogh Erzsi szavalata osztatlan tetszést 
váltott ki. A megjelent közönség sok sok 
tapssal halmozta el.

Ezt követte az „Élet és iskola“ cimü tan
költemény előadása. A főbb szerepekben Mol
nár József, Vass Ödön, Székely Ella, Székely 
Rózsi és Donáth Rózsi meglepően jó és ki
dolgozott játékot produkáltak, de a többi 
szereplők is mind dicséretet érdemelnek. A 
szereplőket a közönség sok és megérdemelt 
tapssal tüntette ki.

Varga Gyuláné „A győzelem“ cimü költe
ményét szavalta el ezután Simon Imre tel
jes átérzéssel, a legapróbb részletekig precíz 

kidolgozással és dicséretet érdemlő előadói 
készséggel.

A műsor következő száma Kristóf Ilus 
szavalata volt, aki „A bizolom“ cimü költe
mény előadásával aratott őszinte szép sikert.

A program egyik legkiemelkedőbb száma 
volt a tere énekszám, amelyet Érsek Mária 
vezetett a legteljesebb elismerést érdemlően. 
LJgy az énekeseket, mint a vezetőt percekig 
tartó tapssal ünnepelte a publikum.

Molnár Józef „A szövetségesek“ cimü köl
temény dicséretes elszavalásával érdemelte 
ki a megjelentek teljes elismerését és őszinte 
tetszését.

Az énekkar szép énekszáma után az estély 
műsora véget ért.

Előadás után táncmulatság volt, amely a 
legjobb hangulatban a hajnali órákig tartott.

Rbzkges Hatottal cenzúra 
lépett életbe.

Az „Ellenzék“ Írja: A kormány elhatározta, 
hogy ezentúl általános sajtócenzurát léptei 
életbe a fővárosi lapokkal szemben. A cen
zúrát Hotineanu őrnagy, királyi biztos gya
korolja két alárendelt tiszt segítségével. A ka
tonai cenzúra elé terjesztendő valamennyi 
könyv, folyóirat és időszaki lap.

A cenzutát azonban kizárólag a trónörö
kösödésről és régensségről szóló cikkekre al
kalmazzák.

A cenzúra életbeléptetésének oka az, hogy 
a fővárosi lapok reprodukálták a külföldi saj
tónak tendenciózus híreit és kommentárjait.

A cenzúrát az ország mindazon centrumai
ban is előléptetik, ahol ostromállapot van ér
vényben. Tehát Szászvároson is.

A kormány ezzel kapcsolatban elrendelte 
mindazon külföldi lapok elkobzását, illetve 
cenzúráját, amelyek a román közvéleményre 
nyugtalanitólag hatható cikkeket közöltek.

A külföldi lapok cenzúrázás Temesvárt 
fog történni.

Vétesse fel magát mindenki a 
választói névjegyzékbe!

A közigazgatás egységesítéséről szóló uj 
törvény 158. §-a akként intézkedik, hogy a 
községi (városi) és megyei választók névjegy
zékét az illetékes hatóságok minden év feb
ruár hó 1-ig kötelesek összeállítani, illetve 
kiegészíteni; február 1-én kötelesek az igy 
kiegészített listákat közszemlére kitenni, me
lyek ellen február 10-éig van a felebbezés- 
nek helye. A törvénynek ez a szakasza most 
lép először érvénybe. Ennek következtében 
minden állampolgárnak, ki a múlt év őszé
nek folyamán eszközölt első összeíráskor a 
választói névjegyzékből kimaradt, vagy aki
nek a törvény szerinti választói jogosultsága 
ez évben nyilik csak meg, joga és köteles
sége, hogy felvételét a választói listákba kérje 
és amennyiben neve a február 1-én kifüg
gesztendő kiegészített névjegyzékben elő nem 
fordulna, joga és kötelessége ez ellen az ille
tékes járásbíróságokhoz február hó 10 ikéig 
felebbezéssel élni.

Polgároki Számos helyen sok ezeren ma
radtatok ki a választói listák első összeírá
sánál. Most itt a törvényes alkalom e jogo
tok csorbulásának jóvátételére. Jelentkezzék 
tehát mindenki haladéktalanul a listába való 
felvételre, különben egyik legfontosabb és 
leggyakorlatibb állampolgári jogtól, a köz
ségi önkormányzatban való részvétel lehető
ségétől estek el.

A magyarajku választópolgároknak üzen

jük, hogy kellő időben győződjenek meg, 
hogy nevük a listában szerepel-e s ha nem, 
akkor február 10-ig adják be a járásbíróság
hoz fellebbezésüket.

Felhívás Szászváros nagyérdemű 
közönségéhez!

A Magyar Kaszinó vigalmi bizottsága fe
leslegesnek tartja a személyesen történő há
zalást, teljes bizalommal fordul az ő hűsé
ges, minden nemes és jótékony célért áldozni 
képes kedves közönségéhez, hogy a Magyar 
Kaszinó anyagi felvirágoztatása érdekében a 
február 13-iki farsangi estélyére ajándékoz
zon tortát, süteményeket, sendvicket, sonkát, 
szóval buffetszerü hideg ételeket és italokat. 
Kérjük továbbá, hogy a versenydijakat is al
kalmas tárgyakkal szaporítani szíveskedjenek. 
Úgy az ajándéktárgyakat egy összeállítandó 
kirakat részére, valamint a tészták, hideg éte
lek és italok előjegyzését elfogadja Bede 
Sándor. A vigalmi bizottság.

NAPI HÍREK.
— Dr. Dublesiu György hivatalában. 

Dr. Dublesiu György prefektus, aki decem
ber 1-étől szabadságon volt, egészsége hely
reálltával f. hó 15-én ismét elfoglalta hivatalát.

— Meghívó. A szászvárosi Magyar Ka
szinó évi rendes közgyűlését január 24-én 
vasárnap d. u. 3 órakor tartja meg saját he
lyiségében. E közgyűlésre a tagok ez utón 
is meghivatnak. Tárgysorozat: 1. Elnöki meg
nyitó. 2. Igazgató évi jelentése. 3. Számadás
vizsgáló bizottság jelentése. 4. Jegyzőkönyv, 
könyvtár és gazdasági szerelvények megvizs
gálására kiküldött bizottságok jelentései. 5. 
Tagsági dij 1926-ra. 6. Költségvetés 1926-ra. 
7. Eshető indítványok, melyek azonban 24 
órával a gyűlés kezdete előtt az elnöknek 
bejelentendők. 8. Tisztujitás. — Amennyiben 
e gyűlésre a tagok kellő számban nem jelen
nének meg, a gyűlés január 31-én szintén 
d. u. 3 órakor, tekintet nélkül a megjelenő 
tagok számára, meg fog tartatni. Az elnökség.

— A református egyház — női bizott
sága által — január 31-én este 6 órakor 
rendezi IV-ik vallásos összejövetelét a kon- 
viktusi imateremben, a következő sorrenddel: 
1. Imát mond Bodor János lelkész. 2. A 242. 
templomi éneket (régi könyvben 222. oldalon) 
énekli a gyülekezet. 3. Szaval Butyka Erzsiké. 
4. Felolvas Szász Sándor. 5 Énekel a dalkar. 
6. Szaval Szász Magduska. 7. Énekelnek az 
iskolás gyermekek. 8. Elbeszélést olvas fel 
Gergely Ferenc lelkész. 9. A 33. templomi 
éneket (régi könyvben 21. oldalon) énekli a 
gyülekezet. — Bejárat a várkerten. Önkéntes 
perselyadományok: a szegények segélyezésére.

— Házasság. Seiden István alpestesi föld
birtokos, a szászvárosi aranyifjuság közked
velt tagja f. hó 14-én tartotta esküvőjét lovag 
Tarchini Henrich bájos és kedves leányával, 
Brúnóval Milánóban. Sok szerencsét és tartós 
boldogságot kivánunk az ifjú párnaki

— Fészkéből kinőtt! A „Magyar Kaszinó“ 
farsangi estélyére oly nagyarányuak a számos 
helybeli és vidéki jelentkezések, hogy kény
telenek voltunk a mulatság jósikere érdeké
ben a „Transsylvania“ összes termeibe át
helyezni, ahol két zenekar és külön baar 
zene fogja szórakoztatni a közönséget.

— A hunyadmegyei Közgazdasági Ta
nács közgyűlése. A hunyadmegyei Köz
gazdasági Tanács f. hó 24-én d. u. 3 órai 
kezdettel az ipartestület tanácstermében fogja 
megtartani alakuló közgyűlését a következő 
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tárgysorozattal: 1. Megalakulás. 2. Az alap
szabályok jóváhagyása. 3. Az elnök 4 évre 
való megválasztása. 4. Jogtanácsos 4 évre 
való megválasztása. 5 A tagsági dijak és az 
1926. évi költségvetés megállapítása. 6 A 
választmány 4 évre való megválasztása. 7. 
Indítványok. 8. Elnöki záróbeszéd. A köz
gyűlésen, hírlik, a tagok teljes létszámban 
meg fognak jelenni.

— Szántóhalma községet Dévához csa
tolták. Az uj közigazgatási törvény szerint 
a Déva szomszédságában levő Szántóhalma 
községet Dévához csatolták. Az átadás és át
vétel f. hó 10-én, vasárnap délelőtt történt 
meg. Az átadási aktusnál jelen voltak: Oprea 
Mircea, comisia interimare elnöke (polgár
mester), Popa Péter főszolgabíró, Igna Antal 
városi főszámvevő, Szentiványi N. szántóhalmi 
jegyző, Popoviciu Gheorge szentandrási lel
kész és Szántóhalma község lakossága teljes 
számban. Istentisztelet után Oprea Mircea 
polgármester, Popa Péter főszolgabíró és Po
poviciu lelkész tartottak beszédet az össze
gyűlt néphez, kiemelve a Dévához való csato
lás minden tekintetben előnyös voltát. A be
szédek elhangzása után az átadást és átvételt 
igazoló jegyzőkönyvet vettek fel. A község 
ideiglenes igazgatásával, továbbá a marha
levelek kiállításával Muntean Gheorghe köz
ségi biró lett megbizva.

— Klubhelyiséget változtatott a dé
vai Magyar Párt. A dévai Magyar Párt a 
Minervából a Fehér Kereszt kistermébe tette 
át klubhelyiségét, ahol vasár- és Ünnepnapo
kon ebéd után szívesen látja tagjait, akik 
kellemesen elszórakozhatnak.

— Panasz. Sűrűn fordul elő, hogy a szó- 
davizfogyasztó közönség — akár otthon, akár 
a vendéglőkben — sok olyan szódás üveget 
kap, melyből a „szódavíz** vagy egyáltalában 
nem, vagy csak alig bugyborékol ki bár
mennyit is rázzák az üveget s bármennyire 
is nyomják a szelepet. Bizony ez bosszantó 
nemcsak a fogyasztóra nézve, hanem a ven
déglősökre nézve is. A „Bulevard** kávéház 
üzletvezetője egy ilyen esetben panaszolta, 
hogy a napokban is egy és fél láda ilyen, 
valószinüleg a kellő szénsavat nem tartalmazó 
szódavizet küldött vissza az u. n. „Wierten- 
verein**-nak (Korcsmárosok Italelárusitó Rt.- 
nak), melynek berendezett szódagyára is van. 
Tekintettel, hogy sok olyan szódás üveg is 
van, amelyből bár ugy-ahogy csak kicsorog 
(és nem fröccsen) a szódavíz, amely azon
ban az üdítő, pezsgő s a kellő szénsavat 
tartalmazó szódavizet nem tudja pótolni, a 
fogyasztók érdekében a további ez irányú 
panaszoknak ezután is díjtalanul adunk he
lyet. Kevés helyen olyan drága a szódaviz, 
mint Szászvároson, elvárható tehát, hogy az 
jó legyen. Tudunk már olyan üvegekről is, 
melyekben szalmaszál, földes ülepedés s más 
oda nem való dolgok voltak. Ezentúl a gyártó 
megnevezésével nyilvánosságra hozzuk az ilyen 
eseteket.

— Bérkocsisok az auotbuszok ellen. 
A dévai bérkocsisok beadványai fordultak a 
városhoz aziránt, hogy tiltsák meg az autó
buszoknak az állomás és a város közötti for
galom lebonyolítását. A Comisia Interimare 
f. hó 12-én tartott ülésen foglalkozott a kér
déssel és helyt adva a bérkocsisok kérésé
nek, kimondta, hogy az autóbuszok a város 
belterületén nem működhetnek, illetve a vá
rosi forgalom lebonyolításában nem vehet
nek részt. Bármennyire is védi ez az intéz
kedés a bérkocsisok érdekeit, a város fejlő
dését, forgalmát bizony nem mozdítja elő. 
Autó, autóbusz nélkül ma már el sem lehet 
képzelni egy város forgalmát.

ERZSÉBET MOZI
a „TRANSSYLVANIA“-ban.

Ma vasárnap, jan. hó 24-én 
délután 4W és este 8?2 órakor

ZAZA
Hulló csillagok. Egy varieté mű
vésznő életéből pazar fénnyel kiállított 
legmodernebb revue. — Fényes mulató 
helyek. Csodás toalettek. Raffinált ün
nepélyek. Bámulatos táncok. De ami 
a legfőbb, Glória Swanson mesés 
játéka a főszerepben. Ezenkivül: 

Szerelem és bűn.
A rablott nyakék. Detektiv dráma 
6 felvonásban. — Ne tessék figyelmen 

kivül hagyni, hogy a főszereplők
Betty Compson és Berth Lyttel

— A hires Jackie Coogan, Pola Negri, 
Zoro és Huru, a mozik közismert filmstarjai 
jelentették be a „Magyar Kaszinó** farsangi 
estélye nagyértékü első jutalomdijára pályá
zatukat, azért siessünk jelentkezni programm- 
számainkkal, mert a programmpontok a je
lentkezés sorrendjében lesznek leadva.

— Halálozások. Licker István boicai ke
reskedő f. hó 11-én 61 éves korában Boi- 
cán meghalt. — Az elhunyt sokáig volt a 
Boicai Takarékpénztár pénztárnoka. Mindenki 
mint kitűnő tisztviselőt, jó kereskedőt és sze
retetreméltó embert ismerte, aki Boica köz
ség társadalmának jólétét előmozditotta. — 
Temetése f. hó 13-án ment végbe Boicán 
nagy részvét mellett. — Gritscher Adolf dé
vai kereskedő, a Mailász és Gritscher cég társ
tulajdonosa folyó hó 13-án 58-ik életévében 
hosszas szenvedés után elhunyt. Egész éle
tében mint szorgalmas, józanéletü ember volt 
ismeretes, aki Déva kereskedő társadalmának 
büszkesége volt. F. hó 15-én temették el 
nagy részvéttel. Mailász József muzeumigaz- 
gató és Maliász Alfréd kereskedő sógorukat 
gyászolják benne. Az evang. egyház, mely
nek Kirchenmeistere, az evang. nőegylet, mely
nek jegyzője volt, közösen külön gyászjelen
téssel tudatták a szomuru hirt. — Lázár Nán- 
dorné szül. Deák Anna életének 53-ik évé
ben f. hó 8-án Déván elhunyt. F. hó 10-én 
temették el nagy részvét mellett.

— Az Erdélyi Irodalmi Társaság jogi 
személyiségét elismerték. Borbély István dr., 
a társaság főtitkára, előkészitő megbeszélésre 
hivta össze a társaság aktívabb tagjait, hogy 
véleményüket a társaság jövő évi működé
sére kikérje. A társaság elnöksége 1926. évre 
nagy programmot készít elő.

— Komlős házikenyeret! Nemcsak a 
vendéglők, hanem egyes háztartások is állan
dóan pékektől szerzik be kenyér-, kifli- és 
zsemle-szükségletüket. Köztudomású — de 
naponként is meglehet győződni róla — hogy 
városunkban e sütemények ellen sok kifogás 
emeltetett, különösen sületlenségük miatt. Jól 
kisütött, vastag héjú, vagy ettől „kopácsolás** 
utján megtisztított kenyeret szeretnének enni 
a pékekre szoruló fogyasztók s éppen ezért 
felhivjuk a lakosságot arra, hogy olyanok 
cimét, akik ezt jól előállítani tudják, közöljék 
lapunk szerkesztőségével, hogy az illetőkkel 
egy rendszeres és állandó kenyérsütést ille-

! tőleg a megbeszéléseket lefolytathassuk. Ré- 
ígebben egy szerb ember látta el városunkat 
, Ízletes és jó komlós házikenyérrel s bizony 
Ijól szerzett mellette. Valamelyik nőegylet is 
'foglalkoztathatna ezzel olyan szegény csalá
dokat, özvegyeket, akik e réven megfelelő 
keresethez juthatnának.

— Inspekciót e héten (január 25. reg
gel 6 órától február 1. reggel 6 óráig) a Fő
téren levő Graffius-féle gyógyszertár tart. 
Éjjeli csengő müküdik.

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

— Aki eladni vagy venni akar, ax 
hirdessen a „Sxásxváros és Vidéké“- 
ben. Hirdetési dijak olcsók!

— Óvakodjunk a zsebtolvajoktól! Az 
„enyém, tied, övé** fogalma hova-tovább el
halványuló fogalom lesz. Az erkölcsök napról- 
napra romlanak, úgy hogy ma már olyan 
esetek is megtörténnek, mint amilyen e hét 
keddjén a helybeli „Boulevard** kávéházban 
is előfordult. A kártyapartikat nagy előszere
tettel és szakértelemmel szervező Braun Mó
ric üzletvezető ez estén is több „szolid** par
tit hozott össze. Éjfél tájban csak a rámsli- 
zók „raub“-ja, „segitek**-je zavará a csendet, 
melynek folytonosságát még csak egy pár ál
mos „kibic“ közbeszólása és az uj „kassza
tündér** ásitozása zavarta meg, amikor az 
egyik kályha melletti asztalnál felugrik egyik 
rámslizó, egy dévai Setter nevű ifjú utazó s 
kikelt arccal felkiált: Hah I ellopták a pénz
tárcámat. Szin: kavarodás, ki volt a tolvaj ? 
Rendőr 1 keresgélés, motozás s a végén meg
találják a krokodilbőrből készült díszes pénz
tárcát az illemhely bejárata feletti gerendán. 
Csak — de csak — a pénz hiányzott belőle. 
Nem sok, circa 6—700 leu, ami — termé
szetesen — nem került elő. A „boldog Pali** 
ennek is örvendett, mert ebben voltak igazoló 
s egyéb irományai. Albu rendőrőrmester a 
pénztárca „meglelése** után távozott a „Bou- 
levard“-ból, ahol ilyen eset már fordult elő. 
A károsult — tekintettel az ellopott összeg 
csekélységére és arra, hogy a tolvaj elég be
csületes volt és a tárcát nem tüntette el, nem 
tett feljelentést „ismeretlen tettesek** ellen, de 
bizonyára a „Boulevard“ kávéház rámsli- s 
egyéb kártya-csatáiban nem fog ezentúl részt 
venni s ha igen, akkor legfeljebb csak úgy, 
ha „buváröltözetben“ lesz. Beszélik, hogy a 
meglopott utazó — nem lévén hozzá szokva 
— a kávéház szellőzetlensége miatti ájuldo- 
zása miatt nem vette észre, hogy valaki a 
zsebében motoszkál. Az eset után a „kara- 
miri“ élvezői begombolt kabátban, összefont 
karokkal s „Nick-Carteri“ óvatossággal jelen
nek meg a „Boulevard“-ban. Braun üzlet
vezetőn az eset óta a búskomorság jelei mu
tatkoznak, a vendégek pedig megalakitották 
az „egymásra vigyázók egyesületét“ és a meg
lopottak segély-egyletét.

— Kereskedők s más üzletek és a 
rendőrség figyelmébe! Bár szigorú ren
delet irja elő, hogy a boltokban, üzletekben 
az árucikkeken az árak feltüntetve legyenek, 
sok helyen semmibe sem veszik e rendeletet, 
ami aztán sok visszaélésre adhat alkalmat. 
Vannak vendéglők is, amelyekben az étel és 
italok árait feltüntető árjegyzék, u. m. étlap 
nincs. Úgy véljük, hogy ez a fennálló ren
deletekbe ütközik s éppen ezért figyelmez
tetjük az ilyen üzletek tulajdonosait e mu
lasztás pótlására. Egyszersmind a rendőrség 
figyelmét is felhívjuk ezekre.
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— Mennyit füstöltek el Hunyadmegyé- Eladó egy komplett szalon-, háló- 
A dévai do- 
megyénkben 

93 millió leu 
Mennyi min-i

ben az 1925. év folyamán, 
hányraktár kimutatásai szerint 
az elmúlt év folyamán mintegy 
értékű dohányt árusítottak el. 
den jó és szükséges dolgot lehetett volna al
kotni annak még a tizedrészével is. !

— Aki szembe száll a fináncdirektor
ral és a rendőrséggel. A Mihaiu Viteazu 
(Országút) utón lévő bodegában sok minden-. 
féle jó csemege van. De van ott bor, pálinka,' 
likőr, sör stb. szeszes ital is bőven,amit — hiába ' 
a pénzügyi s más rendeleteknek — vígan 
árulnak — engedély nélkül. Hát bizony ez i 
a legperfidebb pökhendiskedés a kiadott ren | 

deletekkel szemben, mert a pénzügyigazga-1 
tóság bizonyára erről nem tud, bár itt pénz
ügyőri szakasz van, továbbá vármegyénk de
rék főispánja sem tud róla, habár szigorú 
rendeletet adott ki arra nézve, hogy az en
gedély nélküli szeszesitalokat árulók italait 
elkobozzák s feljelentsék. Íme, igy fest a szi
gorú rendeletek respektálása. Felhívjuk a dé
vai Direcțiune Financiarei, hogy nézzen utána, 
milyen alapon nem tartják be a pénzügy
igazgatóság rendeletéit ? T. Szerkesztőség, 
reméljük, e soroknak — minden jósága da
cára — helyet ad b. lapjában. (Beküldetett). 
Szívesen közöltük e pár sort, amennyiben 
meggyőződtünk, hogy a legforgalmasabb fő
utcában kifüggesztett engedély nélkül szemér
metlenül árulják a szeszes, alkoholos italok 
sokféleségeit. Elvégre a „Szászváros és Vi
déke“ programja nem lehet az égbekiálltó 
törvénytelenségek s a rendeletek, semmibe
vételének támogatása.

— Tyukverőre hívjuk meg kedves kö
zönségünket a „Magyar Kaszinó“ farsangi 
estélye utáni reggel 6 óráig, ahol féláron 
adjuk el a megmaradt étel- és italokat. Kor- 
helylevesről gondoskodva.

szoba-berendezés és egyéb bútorok. 
Dán András Gyár-utca 16. szám.

Uj menetrend junius 1-étöl.
Szászvárosra érkező vonatok: 

Tövis felől: 263. sz. személy éjjel 1 01 óra
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Alkenyérről

201. „gyors „ 2'00 „
259. „ személy d. e. 9 57 „
261. „ személy d. u. 17 20 „ 

Déváig iskola- illetve
munkásvonat reggel 6'05 
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202. „
260. „
262. „

gyors „ 4 19
személy d. e. 1P29
személy d. u. 18'22
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Orient expressek itt nem állnak megl
utazó közönség tájékoztatására közöljük, 
hogy a helybeli „Mercur“ autóforgalmi 
vállalat sötétzöld autóbusza minden vonat
hoz a „Centrai“ előtti állomáshelyről az 
egyes vonatok érkezése előtt 25 perccel 

indul. — Vidékre is bérelhető.
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Abrahám Manónál
Főtér 13 sz. alatt kitűnő minőségű 
lisztet, úgy vizimalmit, mint gőz
malmit, valamint tengerit, tengeri
lisztet, korpát, a legelőnyösebben 

vásárolhat. 98 4-

Naptár
Erdélyi kincses kalendárium 
Brassói Lapok naptára 
Dér Volksfreund 
Dér Volkskalender 
Amicul Poporului 
Calendarul Săteanului 
Előjegyzési naptár 
továbbá fali-, zseb- és I 

kaphatók a
Szászvárost Könyvnyomda Részv.-társ. 

könyv- és papirkereskedésébon.
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30—22
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blokknaptárok

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

Gsakis a megyében megjelenő újságokból
olvashatja.

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

Köszönetnyilvánítás.
Kedves ismerőseim, barátaim, kik a sze

rencsétlenül járt forrón szeretett öcsém te
metésén való megjelenésükkel s részvétnyi
latkozataikkal enyhítették fájdalmamat, fogad
ják az ez utón modott hálás köszönetemet. 

Skolka Vidor.
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„Szászváros ésVidéke“-t
Előfizetési ára: egész évre 160, félévre 80, 
negyed évre 40 leu. Hirdetései olcsók!

l

VIDÉEI
Előfizetőinket tisztelettel kérjük, 
hogy hátralékaikat beküldeni, elő
fizetéseiket postafordultával meg
újítani szíveskedjenek, mert ellen
eseiben — legnagyobb sajnála
tunkra bár — kénytelenek leszünk 
lapunk további küldését jelen 
számmal beszüntetni.

Kiváló tisztelettel:
A kiadóhivatal.

fg

V

Hirdetés

Értesítés!
Tisztelettel tudatom a n. é. közönség

gel, hogy szülővárosomban letelepedvén, 

borbély-, fodrász- és manikür- 
üzletemet Sir. Mihaiu Viteazu (Ország
út) 42. sz. alatt (Holitzer-féle házban) 
megnyitottam.

Borotválás, hajvágáson kivül elkülö
nített helyiségben női fodrászatot és kéz
ápolást (manikűr) végzek. Higiénikus, 
pontos és szolid kiszolgálás!

Tisztelettel: 111 1—3
BINDER KÁROLY, fodrász.
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Betroșeni főutcájának legszebb 
helyén egy nőidivat confectio és 
szabóságban jól bevezetett üzlet be
rendezéssel és áruval vagy anélkül 
eladó. - Bővebbet

91 4-

Löwy Sándor
Petroșeni.
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