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Gyulai Pál.
1826-1926.

Mintha egy-egy fénycsóvás, sziporkázó, 
drága értéket szóró üstökös jönne fel mosta
nában egyre gyakrabban a magyar művészet 
egére, Petőfi, Jókai és most a sziklaszilárd 
kritikai Írás magyar atyamestere : Gyulai Pál. 
ügy, olyan igazán és meggyőződéssel még 
ember nem mondott véleményt Írott müvek
ről, mint Gyulai Pál. Megalapozta és a mai 
kétségbeesett állapotok között úgy látjuk, 
hogy be is fejezte a müvészkritikát a magyar 
irodalomban. Ma, a vállveregető, egymást 
emelő cimboraságon, ezen a gyenge alap
építményen alapuló kritikai időben rettegő 
ámulattal állunk Gyulai Pál emléke előtt és 
valahogy eszünkbe jut a mondása: Nem baj, 
ha az egész világgal harcba kerülök is, csak 
magammal ne I — célozván a lelkiismerete 
szavára, melyről nyugodtan állíthatta, hogy 
mindig, az irodalom minden nyilatkozatában, 
minden tevékenységében kristályosán tisztán 
állott.

Jól-esik nekünk, is,id 
nagyjai», 'ne 

ide, élénkbe hozni, hogy lássuk és csodáljuk 
őket, hogy kérdéseket intézzünk hozzájuk, 
hogy honnan vették az erőt, a kitartást ahoz 
a harchoz, mely harc soha el nem múló, 
tűnő hirt, nevet, dicsőséget szerzett nemcsak 
nekik, hanem nemzetüknek is.

Kincses Kolozsváron született 1826. január 
14-ike körül. A napot biztosan és pontosan 
nem lehet tudni. Iskoláit ott végezte a refor
mátusok iskolájában és ott is kezdte meg ta
nári működését, szinte gyermek fejjel, hogy 
elindulva a kincses városból, felküzdje magát 
a magyar Parnasszusra! És sikerült, fénye
sen, érdemelten, munkával megváltottan fel
jutnia. Elérte, mit iró, művész és müvésziró 
elérhet, halhatatlan lett a faja szivében. — 
Öröme, boldogsága nem sok volt az életben, 
hacsak a munka, a munkából sajtolt babér 
nem vigasztalta a családi élet gyászosan szo
morú tragédiájaiért.

Művelte a szépírást lírában, elbeszélésben 
és főleg kritikában. Verseiben a szépség ölel
kezik a jósággal s arra a lelket ringató képre 
fonódik a népköltészet örök folyondárja, mely 
mindig uj, mindig régi és mindig szép. Né
pies volt a lírája, de a legmüvészibb népies
ségben s amit adott, mindig szép és mindig 
érték. Lelki élményei, emlékképei, gyászunk, 
fájdalmunk, családi életének könnyes meg
állói szerepelnek a lírájában. Egy-egy versé
nek drámaian megható és könnyet csaló so
raira visszaemlékezünk ma is úgy, ahogy az 
édesanyánk mondta el mesélő szeretettel, 
anyai átérzéssel, mint pl. a három árva ver
sikéje is, mely minden gyermeknek talán az 
első részvét könnyét vette zálogul.

Elbeszélései a remekbe szabott írások min
tái, melyek az életet, a való, de tulfinomult 
szálakkal megfeszített életet adták és adják.

Munkássága fénypontja, vagy helyesebben;
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CENZURAT.
aranyhegye, a kritikai munkája. Ö volt az, 
ki Petőfit, a magyar költőóriást felismerte és 
a nemzetnek adta. Meglátta éles, átható iró- 
szeme, hogy a puszták csavargó, szegény, 
kóborgó lantosa a magyar ének buzogó for
rása. Felismerte a kincset és ő tette közös 
birtokká ezeket a szellemi ékszereket. És ko
rának nagyságait, művészeit, ha kellett, os
torral, ha kellett, lángoló biztatással^ de ő 

egyedül, ő vitte előre. Jókai, Arany, Petőfi 
és a többi, bár talán sokszor rosszul esett 
nekik a kemény szó, de mégis általa és vele 
lettek nagyok, tökéletesebbek!

Kusza, pár vonásban akartam emlékképét 
adni annak, kinek emléke a mai napokban 
kisért és szeretném, ha bővebben, művészie
sebben áldoznának a nagy magyar lapok a 
Gyulai Pál emlékének, mert higyjék el ké
rem, hogy ezerszer üdvösebb, áldásosabb 
ilyesmire áldozni a fehér papir tisztes színét, 
mint hetekig, öles hasábokon vitustáncot lej
teni szélhámos stiklik körül.

A helybeli Magyar Kaszinó 
óyí rendes közgyűlése

Simon Ferenc nyug. Kún-kolleg. igazgató el
nöklete alatt s a tagok nagy érdeklődése mel
lett f. hó 24-én folyt le. Elnök megnyitó be
széde, dr. Székely Ferenc igazgató évi jelen
tése s az egyes szakbizottságok raportjai 
után, melyeket a közgyűlés a legnagyobb fi
gyelemmel hallgatva végig tudomásul vett, 
megállapittatott az évi tagsági dij. Az eddigi 
havi csekély 6 leuról havi 15 leura emelték 
fel a tagdijat. Ezután megejteletta tisztujitás, 
mely szerint a kaszinó elnöke Simon Ferenc, 
alelnöke Sebestyén Árpád, igazgató dr. Székely 
Ferenc, ügyész dr. Szőllősy János, pénztáros 
Schultz Pál, jegyző Gönczy Pál, gazda Pap 
András, könyvtáros Réthy István, helyettes 
könyvtáros Hegedűs Lajos és Fülöp Sándor 
lett. — A választmány tagjai: Benkő Lajos, 
Makkay Dániel, Szász Sándor, Balogh Lajos, 
Vigh Gábor, id. Bocz Soma, Bodor János, 
Stern Adolf, Faragó Endre, Gönczy Sándor, 
Borza László, póttag: Eisenburger Gyula, Bús 
János lett. (A kaszinónak jelenleg circa 250 
tagja van.) A közgyűlés az elnök záró sza
vaival véget ért. Riporter.

A szászvárosi róm. kath. egyház 
harangszentelési ünnepélye

f. hó 30. és 31-én impozáns keretek között 
fog megtörténni. Az ünnepély iránt nagy ér
deklődés mutatkozik, ami nem csoda, ha tud
juk, hogy azt szakavatott rendezők készitették 
elő. Az ünnepély egyházi részét 31-én este 
a „Central“-ban jótékonycélu tánccal egybe
kötött műsoros estély követi, amelynek elő
készületeiből Makkay Józsefné úrnőn kivül 

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

Faragó Endre egyházi gondnok, dr. Dózsa 
Józsefné, Bisztricsányi Bella, Héjas Mariska 
urhölgyek, valamint Eisler Albert és Ájben 

Géza urak alaposan kivették részüket.
Mondanunk sem kell, hogy a siker bizto

sítva van. Különben mindenki személyesen 
győződhetik meg erről. Az egyház által ki
bocsátott s szétküldött meghivó igy szól:

A szászvárosi róm. kath. egyházközség f. 
év január hó 30. és 31-én harangszentelési 
ünnepélyt rendez, melyre minden szives ér
deklődőt tisztelettel meghiv.

Az ünnepély műsora a következő: F. év 
január hó 30-án délután 3 órakor a haran
gok megszentelése és ünnepélyes vecsernye.

F. év január hó 31-én délelőtt 10 órakor 
ünnepi szent mise, amelyen az uj harangok 
megkondulnak.

Este a Central-szálló nagytermében fél 9 
órai kezdettel jótékonycélu műsoros estélyt 
rendez.

Műsor:
1. Prolog. Irta: P. Biró Benedek, elmondja 

Vízhányó Péterné. 2. „Harangszentelésre“. 
Előadja az egyházi vegyeskar. 3. Ünnepi be
széd. Tartja: dr. P. Imecs Károly. 4. A ha
rangok köszöntője. Irta: dr. P. Jánossy Béla, 
szavalja Ziernstein Adél. 5. Hegedű-szóló. 
Játsza Debreczeni Károly, zongorán kiséri 
Makkay Manci. 6. A kalapos bolt. Párjele
net. Játszák Riebel Annus és Faragó A. 7. 
Magyar népdalok. Énekli Berivoy József. — 
Szünet. — 8. A rokokó óra. Menüett. Tán
colják Bercsényi Olga és Táborszky Frida. 
9. Befektetés. Párjelenet. Játszák Borza Lász- 
lóné és Gross Ernő. 10. Népdalok. Énekli 
Krausz Károly, zongorán kiséri Berivoy Jó
zsef. 11. Szakácskönyv. Párjelenet. Előadják 
Vízhányó Péter és neje. 12. „Csiribiri“. Ak
tuális strófák. Előadja 8 leány.

Előadás után tánc.

Innen-onnan.
Egy Européer - vagy a hunyadmegyEi fehér holló.

Vettük az alábbi sorokat:
Minden instanciát járó olvasó tudja jól, 

hogyha ügyes-bajos dolgaiban eljárnia kell, 
egyik irodából a másikba, egyik reszortból a 
másikba tessékelik — ha ugyan ki nem dob
ják — s a végén oda lyukad ki, hogy sem
mit sem intézhetett el.

A fentiek ellenkezője oly ritka eset, hogy 
érdemes a nyomdafestékre.

Déván — megyénk székhelyén — műkö
dik a „Camera de comert si industrie“, ma
gyarul: Kereskedelmi- és Iparkamara. Amint 
belépünk, ragyogó tisztaság mindenfeié. Még 
korán reggel van, de a kisszámú tisztviselői 
kar már munkában. Illendő köszöntés után 
nem mustrálják végig az embert, nem ordí
tanak reá, „Ce poftiti!“, hanem vissza kö
szönnek mind s szívélyesen érdeklődnek, hogy 
„Ce doriti“. Megmondom, mi járatban vagyok 
s gondolom: na majd várhatok délig, amig 
a főnök ur jön. Még ki sem gondolám, már 
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a titkár ur asztala előtt Ülök. Tessék elkép
zelni, a hivatalfőnök ur már korán reggel az 
irodában volt.

Szívélyes kérdésére elkezdem magyaráz- 
gatni, mi a bajom s látja azt, hogy nem egész 
perfekten adom elő dolgaimat, a legnagyobb 
meglepetésemre magyarul kérdi: „hogy mél- 
tóztatik inkább beszélni, magyarul-e vagy 
németül ?“ S amennyiben a titkár ur inkább 
beszél németül, ebben egyeztünk meg. Két 
perc alatt dolgavégzetten kiperdültem az ut
cára s nem tudtam mit csinálni az idővel a 
déli vonatig. Tessék kérem elképzelni, a titkár 
ur még ki is kisért ajtójáig.

Ily gyorsan még nem intéztem el soha 
sehol semmit, ily kellemes meglepetésben rég 
részesültem. Impresszióm az volt, hogy a tit
kár ur s főnöke, aki szászvárosi, igazi Euró- 
péer és ur. — Isten tartsa meg jószokásait a 
secretar urnák, bizonyára nagyra viszi még.

Szászváros, 1926. január 25.

Egy hivatalokba sokat járó polgár.

A helybeli ipartestület műsoros 
táncestélye (1926. február 6.)

Vettük az alábbi sorokat:
Rádió auténa-szerüen kimagasló pontja lesz 

az idei farsangnak a helybeli össziparosság- 
nak febr. hó 6-án, a „Central“-ban megtar
tandó műsoros táncestélye, amelynek jöve
delme a „rokkant iparosok segélyalapjáéra 
fordittatik.

A méhecskék szorgalmával dolgozó iparos
társadalom gondoskodni kiván az elaggott és 
rokkant tagjairól s ebben a szép és nemes 
akaratában — hisszük és reméljük — ez évben 
is hathatós támogatásban fog részesülni vá
rosunk nemes közönsége által.

Az ipartestület minden tagja azon lesz, 
hogy vendégeink jól és kellemesen szórakoz
zanak. Csak reá kell nézni az alábbi műsorra 
s mindjárt tudni fogjuk, hogy a közönség ez 
évben sem fog csalódni a mulatság sikere 
iránti reményében. Minden nemesen érző 
bolgártársunkat szivesen látjuk.

Itt említjük meg, hogy a villany reggelig 
fog égni.

A nárom nyelvű előadás műsora a követ
kező:

1. Spunem măndro. Cântec de Teodorescu.
2. Foaie verde de trifoi. Cântec de Oancea.
3. Capriciul numai tată. Comedia întrun act. 
Personen: Ecatarina, văduva Muntean : Dsora 
M. Hechel. Napoleon: Dl. I. Bălsan. Anton, 
chelner: Dl. V. Bosorogan.

1. A végrehajtó. Vígjáték 1 felv.-ban. Irta 
Ábrányi Emil. — Személyek: özv. Majomé: 
Sinka Gyuláné. Birike, fogadott leánya: Schie
bet Ilonka. Fehér Nándor, köz- és váltó ügy
véd: Bokody József. Szaday Lajos: Richter 
Emil. Csabay Gáspár, bir. végrehajtő: Fülöp 
Sándor. Kappancs Ferenc: id. König Károly. 
Náni, szakácsné Majoménál: Sinká Anna.
2. Népdalok. Énekli a ref. dalkör vegyeskara 

Makkay Dániel ur vezetése alatt. 3. Spanyol 
tánc. Lejtik: Schiebet Ilonka és Medgyessy 
Margit.

1. Fräulein Witwe. Dramatischer Scherz in 
einem Aufzug von L. Fulda. Personen : Emi
lie Reichard. Dr. Albert Funk, Chemiker. Abu 
Abdallach. Fatima. Ein Kind.

Egynéhány röpke pillanat.
Lehet, hogy még csak néhány óra, 
Egynéhány röpke pillanat: 
Ajkad nem nyilik többé szóra, 
A szívverésed megakad.

Jönnek tudósok, megvizsgálnak, 
Forgatnak jobbra-balra át; 
Ám melletted tétlenül állnak, 
S részvétüket osztogatják.

Hoznak koporsót, diszest, ékest, 
Könnyek gyűlnek a szemekbe — 
De még rád sem hull a komor est, 
És már is el vagy feledve.

László B. Jenő.' 
i

Lám a kis fecske...*
(Vezi randunelele se dúc).

Lám a kis fecske útra kél
Lehull a diófalevél,
A szőllőn ül a deres ősz
Oh mért nem jössz ? Oh mért nem jössz ?

Jöjj újra karjaimba hát,
A vágy szivemet hatja át,
Pihenjek édes, végtelen,
A kebleden, a kebleden.

Vagy elfelejtőd az időt,
Mint jártunk be völgyet, mezőt?
Öleltelek szerelmesen,
Én kedvesem, én kedvesem.

Leány e földön van elég,
Szemükben láng s izzó tűz ég. 
Hódítsanak bár sok szivet, 
Szebb a tied, szebb a tied.

Te vagy, ki egyre deritéd
Lelkemnek fáradt életét.
A csillagnál szebb vagy nekem, 
Szerelmesem, szerelmesem.

Az idő késő őszre jár,
A sárgalomb lehulla már.
A puszta földöq ül az ősz,
Oh mért nem jössz?’Oh mért nem’jössz*? 

Ford. Révai Károly.

* Eminescu remek kis költeménye. Mutatvány az 
ez évi Hangya naptárból. A naptár a helybeli Hangya 
kereskedésben (Városháztér) kapható.

NAPI HÍREK.
— A főispán uj „helyettese“. Miután 

dr. Dublesiu György prefektus ujabbi sza
badságra ment, helyettesül a miniszter 
Goma D. Pault, mint prefekt delegál inspec- 
tor general administrativ nevezte ki. Politikai 
körökben érthető feltűnést keltett ez az in
tézkedés.

— A piskii Comisia Interimare. A szom
szédos Piski községbe is Comisia Interimarét 
neveztek ki. Az elnök: Alex. Jósán, tagok: 
1. Nedeicu, Deák Petru, Zeidner Gusztáv. A 
beiktatás f. hó 18 án ment végbe, amikor az 
elnök és a tagok Popa Péter főbiró kezébe tet
ték le az esküt. Popa Péter főbiró beszé
det intézett az egybegyűltekhez, amely után 
Cicei Romulus bankigazgató, aki szintén 
résztvett az aktusnál, mondott rövid beszé
det, arra figyelmeztetve a vezetőket, hogy 
mindig a nép érdekeit szolgálják. — A ve
zetőség részéről Jósán és Nedelescu vála
szoltak.

— Hirdetmény. Az 1926. évi január havi 
fényüzési és forgalmi adók a következő sor
rendben fizetendők be a szászvárosi rom. kir. 
adóhivatalba: 1526. febr. 3-án azok, kiknek 
családi nevük A., B., C. betűvel kezdődik, 
4-én D., E., F., G., 5-én H., 1., K., L., M., 
6-án N., 0., P., R„ 8-án S., T., U., V, Z., 
9-én a részvénytársaságok. Az alkalmazottak 
utáni 4 és 8 százalékos adók febr. hó 10-ig 
fizetendők be. Rom. kir. adóhivatal. Ferenzcy 
János, h. adótárnok.

— Meghalt Blaha Lujza, hosszas szen
vedés után 1926. január 8-án. Van-e ma
gyar ember, ki ne ismerné, ne hallotta volna 
ezt a nevet ? Nem igen hisszük, hogy a ma
gyar színjátszás ezt a csodásán ragyogó csil
lagát ne zárta volna szivébe még akkor is, 
ha csak hírből hallott róla. Ö volt a nem
zet csalogánya, 1848. utáni szomorú idők 
magyar érzését szító, bátorító s nemzetünk 
nyelvét csiszoló izig-vérig szinmüvész, aki
nek halálával mi is szegényebbek lettünk 
egy szépséges múlttal, emlékkel és kultur- 
értékkel.

— Hírlapi kacsa. Az „Ellenzék“ január 
27-iki számában megjelent közlemény sze
rint Herlea Sándor városi polgármester Her- 
bay Ágoston dévai polgármester sorsára ju
tott, vagyis — menesztelték s helyébe Buz- 
dugán Hillár gyárigazgató és bankhivatalnok 
neveztetett ki. Szerkesztőségünk illetékes he
lyen érdeklődve e hir valódisága iránt, azt 
kapta válaszul, hogy ez nem igaz. Csodál
kozunk, hogy az „Ellenzék“ ilyen „kacsák“-at 
közöl.

— ön úszni fog a gyönyörökben a 
Magyar Kaszinó február 13-iki farsangi esté
lyén, ahol egészen uj műkedvelői csillagok 
és uj vendéglősök mutatkoznak be a Trans
sylvaniában, ha azonban Ön nem szabad
úszó és elmerülne az estély gyönyöreiben, 
úgy rendelje meg a „Brassói Lapok“ könyv
kiadásában megjelent Varga Demeter úszó
mester „Tanácsadó vizbefullók részére“ cimü 
igen tanulságos könyvet, üsse fel a 13-ik la
pot és a felülről számított 7-ik kibekezdésben 
megtalálja azokat a vargabetüs tempókat, a 
melynek segítségével künn lesz az összes 
hazai vizekből.

— A. helybeli- „Altdeutsche Nachbar
schaft“ f. hó 25^?n tartotta évi rendes köz
gyűlését. Szászvároson ez a legrégibb szom
szédság (1720. táján alakult.) A közgyűlés 
a szokásos évi jelentések, számadások, tag
felvételek letárgyalása után megjtette a tiszt- 
ujitást. A szomszédság „Nachtbarschaftvaterje“ 
újra Graffius Adolf lett. A „Kleinvater“ Hahn 
Albert, a jegyző Wagner Emil lett. Az aitru- 
isztikus egyesület nem németeket is felvesz 
tagjai közé s amióta Graffius Adolf áll az 
élén izmosodik, gyarapodik. A közgyűlés után 
este Stephani János jóhirnevű vendéglőjében 
barátságos társasvacsora volt, amelyen mint
egy 35 tag vett részt. Pohárköszöntőket mond
tak: Graffius Adolf, Hahn Albert, Vlád Ru
dolf, ifj. Szántó Károly, Nyilas János s még 
mások. A vacsorán hölgyek is részt vettek 
ami családiassá tette az estét, amely emel
kedett hangulatban az éjfél utáni órákban ért 
véget.

— Halálozás. Bonhauser Emil bécsi gyógy
szerész a Jugoszláviában legutóbb történt vas
úti baleset következtében 62 éves korában 
meghalt. A derék gyógyszerészt városunkban 
is sokan ismerték. Az elhunytban Procinkie- 
vic Jenő helybeli iparos a sógorát gyászolja.

— Eleven „divatrevü“ lesz a „Magyar 
Kaszinó február 13-iki farsangi estélye egyik 
programmszáma, ahol egy közkedvelt agilis 
divatkereskedő, társulva egy párisi Ízléséről 
ösmert divatszabásznővel, eredeti kreatióikat 
(nem kreatúra) mutatják be a Transsylvaniában

— Az újoncok bevonulása. A szászvá
rosi hadkiegészítő parancsnokság közli, hogy 
az 1926. évfolyambeli újoncok f. évi február 
hó 5-én tartoznak bevonulni. Minden újonc 
tartozik jelentkezni a fentjelzett időpontban 
a hadkiegészítőnél behivójával, azok pedig 
akik behivót nem kaptak, anélkül is kötele
sek jelentkezni.
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— Uj hivatalos óra a hivatalokban. 
Egy legújabb belügyminiszteri rendelet a hi
vatalok részére a munkaidőt a következő időre 
állapítja meg: délelőtt 9-től 1-ig és délután 
fél 5-től este 7 óráig. Mondanunk sem kell, 
hogy a tisztviselők egyáltalán nincsenek meg
elégedve az uj beosztással, mivel éppen a 
legszebb időt rabolja el a délutánból. Cso
dálkozunk, hogy a miniszter nem a meg
szakítás nélküli munkaidő mellett döntött, ami
kor tudnivaló, hogy az egyfolytában végzett 
munka szaporább s a testre is sokkal előnyö
seb eltekintve attól, hogy a legnagyobb munka
teljesítményt az ember a reggeli felkelés után 
a délelőtti órákban képes kifejteni s igy te
hát a délutáni munka csak másodrangu lehet.

— Halálozás. Ladariu Ilié helybeli köz
ismert kovácsmester Szevér nevű VIII. g. o. 
fia f. hó 25-ikén 19 éves korában meghalt. 
Temetése f. hó 27-én ment végbe nagy rész
vét mellett a gör. keleti egyház szertartása 
szerint.

— El ne tévessze a dátumot, mert feb- 
ruán 13-án lesz a „Magyar Kaszinó** far
sangi estélye, ahol minden kedveset és jót 
élvezhet. Bicsérdisták kiméljenek, mert pet
rezselymet nem árulnak a Transsylvaniában.

— Vadászok figyelmébe. Hunyadvár- 
megye prefektusának 12879—925. számú ren
deleté értelmében a vadászati- és kutyaenge
délyek után fizetendő illetéket kizárólag a 
pénzügyigazgatóságnál lehet befizetni, amely 
arról „recepisé**-t ad. Az engedély illetékei 
1926. évre a következők: Vadászati enge
dély 300 leu. Fegyverhordási engedély 30 
leu. Kutyaengedélyek: Kopó 100 leu, agár 
1000 leu, másfajta után 25 és 50 leu.

— Felhívás az árvízkárokat szenve
dett gazdákhoz. Az Erdélyi Gazdasági 
Egylet felhivja az árvizkárokat szenvedett gaz
dákat, hogy a károk részletes felsorolása mel
lett kérjék az illetékes pénzügyigazgatóságok
tól adójuk elengedését, a prefektusoktól pe
dig a községi elöljáróságok utján a káruk 
arányában segély nyújtását. — Az árvízkáro
sultak részére a kormány 10 millió leu se
gélyt szavazott meg. Mindazok részére, akik 
kérvényeiket elkésziteni nem tudják, az Er
délyi Gazdasági Egylet titkári hivatala (Ko
lozsvár, Attila-utca 10. szám) dijtalanul nyújt 
felvilágosítást.

— Ne vágassa le disznóját 1 mert csak 
tortát és tésztát fogad el a Magyar Kaszinó 
február 13-iki farsangi estélye rendezősége, 
de azt azután a „Magyar Kaszinó** gyenge 
anyagi viszonyaira való tekintettel minél többet.

— Autóbusz-járat Déva—Hondol kö
zött. A napokban Déva —Hondol között autó
busz-járat létesült. Az autóbusz egyelőre na
ponta kétszer: délelőtt és délután közlekedik. 
Taxa személyenként 60 leu.

— „Aki tűzzel játszik, vizzel álmodik", 
mondja a közmondás, de akármilyen tüzesen 
táncol is a Magyar Kaszinó február 13-iki 
fsrsangi estélyén, mégsem fog vizzel álmodni, 
olyan jó bor lesz a Transsylvaniában.

— „Misztérium.“ Kovács Károlynak, a 
jónevü dévai poétának ily cimü uj verskö
tete már sajtó alatt van és közelebbről a 
könyvpiacra kerül. A kötetre, amely Kovács 
Károlynak az utóbbi két esztendőben irt leg
szebb költeményeit fogja tartalmazni, felhív
juk az olvasóközönség figyelmét.

— Ne mulassza el február hó elseje 
után megtekinteni a Szőllősy-féle üvegkeres
kedés kirakatát, ahol a Magyar Kaszinó feb
ruár 13-iki farsangi estélye értékes jutalom
tárgyai lesznek kiállítva. Ugyanott páholy- 
és belépőjegyek kaphatók.

ERZSÉBET MOZI
a ,,TR ANSSYLVANI A“-ban.

Ma vasárnap, jan. hó 31-én 
délután 422 és este 822 órakor
Kisebb gyermek mint Jackie Coogan 
Nagyobb művész mint E. Jannings

BAB? PEGGrY
az amerikai csodagyermek

MÜIHil KEDVENCEI
cimü gyönyörű társadalmi filmben.

Szenzáció! Ezenkívül:

9 bűn árnyékában
Szenzációs társadalmi dráma.

— Kinevezés. A pénzügyminiszter Sti- 
rescu Aurél inspektor helyébe a dévai pénz
ügyi kerület inspektorává Tárán N. pénzügyi 
inspektort nevezte ki.

— Áthelyezés. A kolozsvári kereskede
lemügyi vezérigazgatóság feloszlatásával kap
csolatosan a pénzügyminiszter Cseh László 
pénzügyi ügyosztályvezetőt, detasálása meg
szűnvén, Kolozsvárról a dévai pénzügyigaz
gatósághoz helyezte vissza hasonló minő
ségben.

— Változás a hunyadmegyi egészség
ügyi hivatalnál. Az egészségügyi miniszter 
egyik legujubb rendelete érteimében a Hu- 
nyadmegyében lévő egészségügyi alkalmazot
tak, úgymint egészségügyi segédek és kör
bábák az állami költségvetésből a megyei 
költségvetésbe utaltattak át. A megyei főor
vos, a városi orvosok és körorvosok továbbra 
is az állam költségvetésében maradtak, az 
algyógyi szanatórium és a dévai közkórház 
szintén, kivéve a kőrösbányai kórházat, amely 
szintén a megyei költségvetésbe ment át.

— Nagy lopás a dévai Damianoff bőr
kereskedésnél. A dévai Damianoff bőrke
reskedésnél nagy lopásnak jöttek a nyomára, 
amely a céget circa 60.000 leuval kárositotta 
meg. A cég vezetője a napokban rajta csipte 
Stanka Géza tanoncot, amikor az éppen egy 
nagy darab sevro bőrt és két bocskor bőrt 
akart elemelni. Ez a véletlen szerencse rob
bantotta ki a nagy lopást, amelyet a cég al
kalmazottai: Avram Jószef segéd, Stanka Géza, 
Dobos Sándor, Tomuta József inasok és Tó
dor István a cég volt segédje követtek el, 
akikről bebizonyult, hogy már hónapok óta 
rendszeresen lopkodták a bőröket. A tolva
jok éjszaka behatoltak az üzletnek a pince
helységben levő raktárába és onnan kisebb 
nagyobb bőröket emeltek el, amelyeket azu
tán a műhely padlásán rejtegettek mindaddig, 
amig egy adott alkalommal onnan is sikerült 
elcipelni és vidéki csizmadiáknak és cipé
szeknek eladni. A rendőrség részéről a nyo
mozást Iliescu comisár vezette, aki már szer
dán az összes tetteseket letartóztatta. A ki
hallgatás során kiderült, hogy egyedül Todor 
István 17000 leu értékű bőrt lopott és érté
kesített el, de a többiek is rövid tagadás után 
beismerték tettüket. A rendőrség tovább ve
zeti a nyomozást annak megállapítására, hogy 
kik voltak a tolvajbanda orgazdái.

— Inspekciót e héten (február 1. reggel 
6 órától február 8. reggel 6 óráig) a Vlad- 
féle gyógyszertár tart. Éjjeli csengő működik.

— Déva—Hátszeg között is lesz autó
busz-járat. Információnk szerint ez év már
ciusában Déva—Hátszeg között is lesz autó
busz-járat. E terv megvalósítása minden te
kintetben kivánatos volna. — Lapunk zárta
kor értesülünk, hogy Déva—Vajdahunyad kö
zött is megindult a rendes autóbusz forga
lom. Személyenként oda és vissza 90 leu. 
Ha igy haladunk — hála Fordnak — mi lesz 
a CFR-rel ? I

— Baleset. Hajdú József szegedi illető
ségű gyümölcskereskedőt a marosillyei állo
máson a 202, sz. gyorsvonat mozdonya el
ütötte s ballábát levágta. A vigyázatlansága 
folytán szerencsétlenül járt kereskedőt az első 
orvosi segély után a dévai kórházba vitték. 
Gyógyulásához kevés remény van. Lapunk 
zártakor jelentik, hogy belehalt sérüléseibe.

— Hivatalos órák a dévai törvény
széken. Az igazságügyminiszter 2656. számú 
rendelete értelmében a dévai törvényszéknél 
délelőtt 9-től délelőtt 1-ig és délután 3-tól 
6-ig lesznek a hivatalos órák. Délután 1 és 
3 óra között inspekciós szolgálat van. Az 
inspekciós tisztviselő az 1. emelet 55. számú 
szobájában tartózkodik. Végre, mégis meg
változtatták a lehetetlen délutáni hivatalos 
órákat.

— Vörös-Kereszt bál. A Vörös-Kereszt 
hunyadmegyei fiókja február 6-án nagy tánc
estélyt rendez a Fehér-Keresztben.

— A gyógyszerek pótdijai az éjjeli 
órákban. Közönségünk érdekét véljük szol
gálni, amidőn tudomására hozzuk, hogy a 
miniszter egyik utóbbi határozata alapján en
gedélyt adott a gyógyszerészeknek arra, hogy 
az éjjeli órákban kiszolgáltatott gyógyszere
kért magasabb árakat szedhessenek. Igyekez
zék tehát mindenki gyógyszerét este kilenc 
óráig beszerezni, mert azon túl egészen a 
reggeli nyitásig az orvosi vényre kiadott 
gyógyszerekért 50 százalékot, másoknál pe
dig 10 leu pótdijat van jogában a gyógy
szerésznek a rendes árakon felül szedni. Ki- 
méljük tehát magunkat a felesleges kiadá
soktól, a gyógyszerészeket pedig hagyjuk pi
henni az éj folyamán.

— Vendéglő átvétel. A helybeli „Trans
sylvania“ szállodát, éttermet és kávéházat az 
uj bérlők — ifj. Branga jános és Berivoy 
László — már leltárilag is átvették s azt az ösz- 
szes helyiségek átfestése és rendbehozása 
után febr. hó első felében ünnepélyesen fog
ják megnyitni. Hírlik, hogy az uj bérlők azon 
vannak, hogy még a békebeli igényeket is 
kielégiteni tudják. A megnyitás idejét külön 
hirdetmény fogja jelezni.

— Halálozás. Truca Andrei ópiskii gör. 
kel. lelkész neje 52 éves korában a napok
ban Déván meghalt. Temetése fényes papi 
segédlettel nagy részvét mellet ment végbe 
Ópiskin.

— Koszorú megváltás cimén Procinkie- 
vicz Jenő és neje, szerencsétlenül járt sógora 
illetve testvére elhalálozása alkalmából a ref. 
egyház, a luth. egyház, a róm. kath. egyház, 
a gör. kel. egyház, a gör. kath. egyház és az 
izr. hitközség javára 100—100 leüt adomá
nyozott. — Fogadja valamennyi egyház hálás 
köszönetét.

— Uj részvénytársaság kerül a lónyai 
állami bányák élére. A kommercializált zsil- 
völgyi bányák élére ez évben már uj veze
tőség kerül. Legközelebb egy uj részvény
társaság veszi át a lónyai bányát, amely rész
vénytársaságban részt vesz a „Petrozsényi“ 
szénbányán kívül a „Lupényi“ szénbánya és 
a Creditül Minier is.
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— Városi hirek. Filip Filimont a várost 
tanács március 1-ével kezdődőleg a városi 
vágóhíd szolgájává nevezte ki. A városi „ál
latorvosi“ állásra (12 év óta nincs betöltve, 
miért, tudj a Teremtő, pedig városunkban 
sok állat van) pályázat hirdettetett.

— Bubifrizura és fejdiszverseny lesz 
a Magyar Kaszinó február 13-iki farsangi 
estélyén a Transsylvaniában, ahol a legsike
rültebb bubifrizura, meg fejdiszes hölgy egy- 
egy, a Szőllősy-féle üvegkereskedés kirakatá
ban látható értékes ajándéktárgyat nyer.

— A községi- városi- és megyei vá
lasztásokra vonatkozó hirdetményt már ki
bocsátotta Paul D. Goma delegált uj prefek
tus. 18—19—20-án lesznek. Bővebbet 
számunkban.

— GőzfUrdő hölgyeknek február 
csütörtökön délután.

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

— Halálozás. Boér Mihály piskii lakos 
64 éves korában f. hó 19-én Piskin elhunyt. 
Temetése f. hó 21-én ment végbe nagy rész
vét mellett.

— Álarcos estély. A dévai katholikus 
egyházközség február hó 14-én, vasárnap este 
a Fehér-Keresztben tánccal egybekötött ál
arcos estélyt rendez. Felkéretik a közönség, 
hogy mennél nagyobb számban jelenjen meg 
álarcban, jelmezben, fejdiszben és népvise
letben. Névreszóló meghívók nem bocsáttat
nak ki. Részleges jelentés falragaszok utján 
következik.

jövö

4-én

min-

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak a jóbarátoknak, ismerősök

nek, akik szeretett férjem elhalálozása feletti 
mély bánatomat a temetésen való megjele
nésükkel és részvétük kifejezésével enyhíteni 
szivesek voltak, ezúton mondok hálás köszö
netét.

Orá§tie, 1926. január 28.
Özv. Corvin Simonné.

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

Kiváló tisztelettel:
A kiadóhivatal.

Halló! Halló!
IH 

Napoként friss, kopácsolt héjú, & 
jóizü,Neumann-féle lisztből 

készült ízletes 117 1- 

házi-kenyér 
kapható 

Weltzer Ede 
helybeli pék-nél. — Ugyanott jól 
kisütött kiflik, zsemlék s egyéb 

péksütemények kaphatók!
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Eladó egy komplett szalon-, háló
szoba-berendezés és egyéb bútorok. 
Dán András Gyár-u. 16. sz. 114 1-3

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

— Szervusz öcsém I Hová oly sietve ?
— Megyek a Szőllősy-féle üvegkeres

kedésbe toalette-tükröt vásárolni.
— Minek az, hisz’ amióta a hires

Schmoll pasztá- 
(cipökrém) val fényesítem lábbelimet, 
azóta cipőm fölé hajolva borotválkozom 
s nyakkendőm félrecsusszanását is abból 
állapítom meg. — A közkedvelt

Schmoll paszta 
helyben is minden bőr- és füszerkeres- 

kedésben kapható. H8 1—6
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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 160, félévre 80, 
negyed évre 40 leu. Hirdetései olcsók!

Áb rahám Manónál
Főtér 13 sz. alatt kitűnő minőségű 
lisztet, úgy vizimalmit, mint gőz
malmit, valamint tengerit, tengeri
lisztet, korpát, a legelőnyösebben 

vásárolhat. 98 5-

Értesités!
a Tisztelettel tudatom a n. é. közönség- 1 
g gél, hogy szülővárosomban letelepedvén, * 

| borbély-, fodrász- és manikűr- t 
£ üzletemet Str. Mihaiu Viteazu (Ország- j|
♦ ut) 42. sz. alatt (Holitzer-féle házban)
1 megnyitottam. a
1 Borotválás, hajvágáson kívül elkülö- a 

nitett helyiségben női fodrászatot és kéz- a 
| ápolást (manikűr) végzek. Higiénikus, & 
■ pontos és szolid kiszolgálás!
* Tisztelettel: 111 2—3 t
! BINDER KÁROLY, fodrász. |
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