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Megjelenik minden vasárnap.
Mindennemű pénzküldemények a „Szászvárosi Könyv

nyomda Rt.“ címére küldendők.
Hirdetések árszabály szerint. — Kéziratok nem adatnak vissza

A „Bem api” szobra 
íj a pisKii csata enUKt

A marosvásárhelyi Bem szobor ügye 
egy kissé túl nőtt a maga bántó kel
lemetlenségeivel az ország határain. 
Nem mostanában kezdődtek a szobor 
körüli „kellemetlenségek“, hanem — 
ha nem csalódunk — akkor, mikor.... 
tetszik tudni, lehúzták kötelekkel a len
gyelek s a székelyek egyik leglegen- 
dásabb szabadsághősének gyönyörű 
ércalakját a vásárhelyi nagypiacon a 
márványalapzatról, hogy a sutba dob
ják, ócskavasak invalidus társaságába 
cipeljék Huszár Adolf generális reme
két, a székely nép hálájából ércbe ön
tött alakját „Osztrolenka véres csillagá“- 
nak!

A kötelekkel való húzások, döntések 
és cipelések kellemetlenségeinek követ
keztében, a szabadságharc egyik leg
szebb szobra, bizony a lehető legsiral
masabb állapotban került uj helyére, 
a városházi rozsdás vasak magazin
jába, mert a legendás lengyelnek még 
ércből való bordái is összetörtek a di
csőségről való alátelepités furcsa vég
hezvitele következtében.

Nem tudom, hogy a lengyelek meg
tudták-e a fura degradálást, csak azt 
tudom, hogy nemzeti ügyet csináltak 
nagynevű szabadsághősük hamvainak 
Ázsiából, Aleppó török temetőjéből való 
hazaszállításából és a felszabadult len
gyel nemzet barátságosan kikérte nagy 
fiának szobrát a szintén felszabadult 
szövetséges társtól — Romániától, hogy 
a nemzeti hálás kegyelet a hazátian- 
ságban porladó szent hamvak elhelye
zésével kapcsolatosan, dicsőségről re
gélő emlékeit is egybégyüjthesse a nagy 
szabadsághősnek a hazai földön. így 
került a Bem szobor ügye a maros
vásárhelyi tanács döntése alá, hol Ber- 
nády erőszakoskodása lehetővé tette, 
hogy a székelyek megint szegényeb
bek legyenek a Hadak utjának egyik 
legendákkal fényövezett ékes csillagával.

Mikor nemrégiben Erdélyben járt 
Pidsulszki lengyel marsall, szinte re
megve vártam, hogy mi lesz, ha tör- 1 
ténetesen Marosvásárhelyre vetődik ? 
Szentül megvoltam győződve, hogy a 
lengyel államfőt Bem apó szobra Vá

sárhelyre fogja vonzani, de úgy lát
szik, hogy a ledöntött szobrok vonzó 
erejét Bratianu Vintilla — a maga ké- 
nye-kedve szerint — tudja csökken
teni. Különös, de Pidsulszki marsallt 
az összetört monumentum egy cseppet 
sem vonzotta, pedig, ha Bukarestből 
nem nihilálják a legendák csábitó ha
talmát, még Piskit is kitüntette volna 
nagybecsű látogatásával a lengyelek 
államfője, mert valahogy a „piskii hid“ 
emlékoszlopa és a marosvásárhelyi Bem 
szobor édes ikertestvérei a magyar
lengyel legendának.

De elmaradt a látogatás s Pidsulszki 
nem láthatta meg saját szemeivel, hogy 
a piskii emlékoszlopról hiányzik az 
összes feliratos tábla, közöttük az is, 
amelyikre ez volt felírva ércbetükkel:

„E dombról dönté el Bem apó a 
csatát, azon emlékezetes kijelentése 
után: „Ist die Brücke verloren, ist Sie
benbürgen verloren!“

Ha megkérdezte volna, hogy a szin
tén hiányzó déli oldali táblának mi 
volt az egykori felirata, talán Piskin 
még megtudták volna mondani nagyon 
sokan, hogy az a Bajza Apotheozisá- 
nak egyik versszaka volt:

„Vérzettek és elhaltak ők,
De győzedelmesen;
Tettök sugára átragyog 
Időn s enyészeten 1“

Ha pedig megkérdezte volna, hogy 
hová lettek a lecibált érctáblák és a 
cser-babér koszorú a honvéd emlékről: 
talán megtudta volna a szomorú valót, 
hogy azok bizony egy darabig az ál
lomás előtti hallatlanul ronda klozetbe 
voltak hajigálva, honnan élelmes ala
kok a vármegyébe szerte hurcolták ér
tékesítés végett az érctáblakat. Itt is 
megfordultak — Szászvároson — a 
vandal kufárok és mesés összegért árul
ták a magyar-lengyel legendának meg- 
csufolt és széttört darabjait. Csak a 
„huszonöt“ nevezetű igazságszolgálta
tástól való indokolt huzódozás miatt 
nem maradtak nálunk a Bem apó di
csőségéről regélő táblák. Most az Isten 
tudja, hogy a klozet után hol találtak 
nyugalomra Osztrolenka hősének gyö
nyörű augrammái a cser-babér koszo
rúval együtt?

Kérdezze meg Lengyelország Bratia- 

nut, hogy nem lesz kegyes ezeket is 
átengedni a nemzeti Pantheonba való 
elhelyezésre ?!

Kiváncsiak vagyunk ugyanis, mit fog 
felelni a mi nagyszerű miniszter-el
nökünk? G. F.

A ref- Nőszövetség 
folyó hó 21-én tartotla meg szokásos évi 
közgyűlését. Csűrös Pálné elnöknő megnyitó 
beszédét, mely szeretettől áthatott szépsé
ges szavakban jelöli meg a magyar nők ré
szére azt az utat, melyen a mai áldatlan vi
lágban mindenkinek haladni kell, — meg- 
szivelésül és követésűi — teljes egészében 
az alábbiakban adjuk:

Szeretettel üdvözlöm a szászvárosi 
ref. Nőszövetségnek e közgyűlésen meg
jelent tagjait, valamint kedves vendé
geinket 1

A sok szeretet mellett nem kevés 
szomorúság, nem kevés szorongó érzés 
hatja át szivemet. Ez a szomorúság 
bennem nem az egyéné, hanem egye
nesen a ref. magyar nőé. Személyem
ben a ref. magyar nő szomorkodik, 
aki tudja, hogy a legkisebb faluban is 
megmozdultak a ref. magyar asszonyok 
és leányok, tömörülnek, egyesültek, erős 
összetartásban összeforrnak és ha itt-ott 
közöttük kisebb szakadékok talán ke
letkeznek is, az elenyészik, mihelyt 
nemes célra egyesülni kell, akikben 
nagyobb az őseik hitéhez és fajához 
való tántoríthatatlan ragaszkodás, mint 
a neheztelni tudás.

Személyemben az a magyar nő szo
morkodik, amelyik már hónapok óta 
látja, tapasztalja, hogy a szászvárosi 
ref. Nőszövetség életereje éppen a mai 
ébredő világban hanyatlik, hogy élet
erején, hogy a költővel szóljak, valami 
„titkos féreg foga rág.“

Összejöveteleink iránt mind kisebb
kisebb az érdeklődés, egyletünkben 
mind nagyobb az álmos közönyösség, 
mely ha igy tart, maholnap egy kihalt 
világ leszünk bevezetésül a város ma
gyarsága jövendő sorsához. Átérezzük 
e ezért az óriási felelősséget?!

Valaki egy öreg bölcstől azt kér
dezte : mely nemzeteké a jövő ? Az ezt 
felelte: amelyekben több az összetartó, 
mint a széthúzó erő; mert az össze
tartás a szenvedések között is elébb-• 
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utóbb virágzásra, a széthúzás pedig 
az időleges jóllét dacára is pusztulásra 
vezet.

Most dől el, hogy mit ér itt helyben 
a fajtánk másokkal összehasonlitva. 
Most dől el, hogy megérdemeljük-e a 
jövőt?!

Szászvárosi ref. magyar nők! Ter
mészetnél fogva a nő a szeretetre és 
nem a haragra született. Ne engedjé
tek meghamisitani külső befolyásoktól 
ezt a magasztos természeti törvényt.

Igen, igen! szeretném egyenként sze
retettel szivemre szorítani azokat a ke
veseket, akik ezekben a reám. oly szo
morú időkben engemet, öreg elnöknő
töket nem hagytatok el, hanem eljötte
tek csendes összejöveteleinkre, hogy 
együtt legyünk, együtt dolgozzunk a 
jótékonyság gyakorolhatására, ami leg
főbb, de egymagában is elég nehéz 
feladata a szászvárosi ref. Nőszövet
ségnek.

Fogadjátok érte kedves testvéreim 
szívből jövő köszönetemet!

De érezzétek meg ti is, — tőlem el
maradozott munkatársaim is, — hogy 
mennyire szeretnélek magamhoz vonni, 
körünkbe gyűjteni titeket!

Érezzétek meg szavaimon keresztül 
a romániai több százezer református 
magyar nő szeretetteljes izenetét, amely 
így hangzik: szászvárosi testvéreink, 
ha van lelketekben őseitek iránti sze
retet és hála, ha van szivetek, ne en
gedjétek a legkisebb rést sem ütni a 
romániai ref. magyar nők egységes tá
borán !

Legyen jelszavatok mindnyájatoknak 
az, mivel a református pap-költő Tompa 
Mihály „A gyülekezetben“ cimü versét 
végzi: „Egy jövő, egy hit, egy szö
vetség!“

A közgyűlés azután letárgyalta a napiren
det s megejtette a választásokat, melynek 
rendjén kevés változással az eddigi tisztikar 
választatott újra meg.

Amerikánizmus.
A szászvárosiak nyelvére forditotta ALPHA.

Jó nehány évvel ezelőtt egy erdélyi fürdőn 
nyaraltam. Egyszer arra kértem a hotel tu
lajdonost, nem-e lehetne délután már három 
óra előtt rendet csináltatni szobámban mert 
— mit, vágott szavamba a szállodás, majd 
magánanak extra vurstot fogunk sütni, — el- 
somfordáltam.

Két nappal később egy amerikai költözött 
családjával a szállodába. Ezek egész nap 
mind extra vurstot akartak, reggeltől estig ki
fogásoltak mindent, semmi sem volt elég jó, 
a szobalánynak napjában százszor csenget
tek, mikor mások vacsoráztak, ők akkor ebé
deltek, majd meleg, majd hideg vizet kértek, 
mindezekért pedig oly rongyos tringeldet osz
togattak, hogy még a pikoló is szégyelte 
magát elfogadni. A szállodás pedig nem hogy 
megharagudott volna, hanem folyton pukked- 
lizett, százszor is megkérdezte őket, hogy 
vannak megelégedve, mert hát azok ame
rikaiak voltak. És ha mi azt halljuk, hogy 
külföldi, akkor hátgerincünk egyszeribe haj
lékonyé válik mint a gumilasztikum. A kül

földi kétszer' többet ér, mint a sajátunk, a 
hazai cipő, bocskor a külföldiekhez képest, 
a hazai szövet rongy, a hazai gyógyszer krén- 
virsli a külföldihez képest. Az amerikai töltő 
toll ortografice hibátlanabbul ir mint a hazai. 
Istenem, mi lett volna egy Liszt Ferencből, 
ha történetesen egy négernél tanulta volna a 
zeneelméletet? Szóval minden jobb, különö
sen ha amerikai. És mivel láttam, hogy az 
amerikait jobban becsülik, noha rosszabbul 
fizet, elhatároztam, hogy jövőre mint ameri
kai mék fürdőre.

A következő évben turista dreszben, makra
pipával a számban, hatalmas csontokuláréval 
az orromon beállítottam a portás fülkébe.

„Mivel szolgálhatunk?“ Kérdi fölényesen a 
cerberus.

„Ik nor inglis spuken" feleltem.
A portás, hogy idegen kiejtésemet észre

vette rögtön 5 centivel alacsonyabb lett és 
elkezdett a legpazarabbul angolul beszélni, 
mit beszélni, hadarni.

Há, már most mit csináljak ? Az én angol 
nyelvtudásom nulla és az is szászvárosiasan 
akcentuálva. Gondoltain mindegy, már most 
csinálom tovább. Plész, vágtam szavába nem 
beszélni enyimel sok. És beírtam a vendég
könyvbe Linkoln Csarleszton Profeszor Ne- 
worestia, Kleveland.

Felvezettek a legszebb szobába. No mon
dottam igen nagy, elvezettek egy másikba, 
no kicsi, a harmadikba, no igen szegletes, a 
negyedikbe, no igen kerek, és mentői töb
bet kifogásoltam, annál nagyobb lett a tekin
télyem, végre megállapodtam a legolcsóbb 
szobában. Erre azt sugdosták, milyen origi
nális ez az amerikai.

Délben a közös étteremben az étlapot fity
málva dobtam félre, mondva: Ez uan étel 
kutyának neki nálunk Amerika dubbel oly 
sok és dubbel oly jó van.

Jesz, hozni neki hering habbal ? ?
Sok lótás-futás után hoztak heringet tej

színhabbal.
Jaj be érdekes, jaj de originális visitották 

a hölgyek. A hering irtózatos rossz volt, de 
leboxoltam. Azontúl állandóan ott volt az ét
lapon „Hering á la Kleweland.“ Mások for- 
spaisznak azt ették én kaptam dupla adag 
rántott csirkét, de fizetni egyet fizettem csak.

Fumatul oprit és reágyujtottam makra pi
pámra és a padlóra köptem. A nyaralók el 
voltak bájolva. Aki csak tehette makra pipát 
szívott, csonokulárét és turista dreszt hordott.

Azt kérdezték, ugye szép a tengerszem ? 
Jesz válaszoltam, uan nálunk nagyobb és vi
zesebb. Üvöltöttek az elragadtatástól. Egy 
öreg urhölgynek hamis fogsorára azt találtam 
mondani van veri (szép) harapója, de nálunk 
Amerika dubbel veri és olcsóbban van. Oh 
be kedves, be érdekes sejpitette őnagysága. 
Felhúztam a rongyos cipőimet, amelyre Manó 
vulkanizálta reá a gummi talpalást. Az ösz- 
szes nyaralók kétségbe voltak esve, hogy 
nem hordhattak ők is hasonló cipőket.

Mindenki boldog volt, hogy társaságomban 
lehetett, mentői gorombábban és kocsisabbul 
viselkedtem, annál jobban imponáltam.

Egy szép napon szemben találkozom a 
promenádon a főnökömmel. A, jő napot Alpha 
ur, hát maga itt hüsül ? kérdi a szerkesztő 
ur. Itt hát, mondom, csak nem fogok Szász
városon főni ebben a melegben. Meglepeté
semben, hogy ily hirtelen véletlen találkoz
tam a szerkesztőmmel, kiestem szerepemből. 
Nem vonhattam vissza, hiába ütöttem a számra, 
elárultam magam. A következő pillanatban 
egyedül állottam a szerkesztőmmel és még 
hallottam a szétrebbenő társaságot, pfui, mi
lyen ordináré. Azon éltesebb nagysága, aki

nek hamis fogait úgy megdicsértem, egy mel
lette állónak mondotta, csak nem holmi leány
kereskedő? hozzám mindig oly kedves volt.

Az éttermes kétségbe volt esve, mert aznap 
20 „Haring a la Kleveland“ készült, de senki 
sem evett belőle. Elhiszem.

Mondanom sem kell, hogy még aznap esta 
elutaztam. Mosolyogva dörmögtem szakál
lamba : Mon Diő, mily nagy van az állat
sereglet neked ezen a földön 1

HÍREK.
— Református dalárdák dalestélye 

Déván. Amint értesültünk, a helybeli dalárda 
már megkezdte próbáit s nagyban készülődik 
a december hó első napjaiban Déván meg
tartandó hangversenyére. — Mindnyájunknak 
élénk emlékezetében él még a dévai dalárda 
sikerült vendégszereplése nálunk, melyet az 
idei szezonban a szászvárosiak viszonoznak 
Déván.

— A rádiótörvény legközelebb a szená
tus elé kerül. Mint hirlik, a módositott (ör
vény lényegesen megkönnyiti a felvevő állo
másokra szóló engedélyek kiadását még az 
u. n. hadizónákban is. Kíváncsian várjuk, hogy 
vájjon a törvény végrehajtása is oly conciliáns 
lesz-e, mint a törvény maga. Vagy pedig 
megint csak lesznek olyan közegek, kik bele
botlanak a kisebbségekbe s megakadályozzák 
majd ezek részére az engedélyek kiadását. 
Az akadékoskodók figyelmébe ajánljuk azt a 
rendelkezést, mely szerint Magyarországon 
már a rabok is hallgathatnak rádiót.

— Halálos vadászszerencsétlenség a 
Retyezáton. Egy több tagból álló előkelő 
francia társaság vadászott Ocskay István dé- 
dácsi földbirtokos vendégeként a retyezáti 
havasokon. A társaság egyik tagja, Jean Fogar, 
a párisi Rotschild-bank igazgatója, aki hires 
sportsmann, egy elejtett zerge keresése köz
ben a meredek sziklafalról — felesége szeme- 
láttára, egyensúlyt vesztve — a mélységbe 
zuhant. Összeroncsolt holttestét hosszas fára
dozás után találták meg. A halálos szeren
csétlenség áldozatát Franciaországba szál
lították.

— „Astra“ mozgószinház. Vasárnap f. 
hó 28-án délután fél 5 és este fél 9 órakor 
kerül vászonra a „Sanghai fogoly“ c. film, 
Bernhard Qötzke, a hires német filmszinész- 
szel. Nagyszerű képek a kinai forradalomból. 
Csütörtökön november hó 1-én este fél 9 
órakor pereg egy kitűnő vigjáték, „Szabad
ságot a férjeknek“ címmel. Elsőrangú komi
kusok I A n. é. közönség szives pártfogását 
kérjük.

— Allitásköteles ifjak jelentkezése. 
Mindazok az állításra kötelezettek, akik ka
tonai szolgálat tekintetében mint családfenn
tartók, vagy más cimen kedvezményben óhaj
tanak részesülni, november hó 2-án tartoznak 
jelentkezni a polgármesteri hivatalban.

— Megalakult a Hunyadmegyei Autó
vezetők Egyesülete. Vasárnap, október hó 
21-én a hunyadmegyei autóvezetők össze
gyűltek és megalakitották a Hunyadmegyei 
Autóvezetők Egyesületét. Elnöknek egyhan
gúlag Rafael József autókereskedőt és veze
tőt választották meg. Az egyesület célja a ta
gok érdekeinek és kulturális törekvéseinek a 
megvédése, illetve megvalósitása.

— Betörés Lupényban. A múlt héten 
éjszaka folyamán ismeretlen tettesek betörtek 
Fischer Antal lupényi divatkereskedő üzletébe 
ahonnan mintegy 60—70 ezer leu értékű árut 
loptak el. A csendőrség nagyarányú nyomo
zást inditott be a tettesek kézrekeritésére.
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— Ellenőrzési szemle. (Viza livretelor). 
Az 1902—1925. évfolyambeli besorozott nem 
tényleges katonáknak november hó 18—19. 
napjain kell jelentkezniük a polgármesteri hi
vatalban. A nem jelentkezőket 30 napi con- 
centrálásra hívják be.

— A kudzsiri hetivásár. A vasárnapi 
munkaszünetről szóló tőrvény alapján a mi
nisztérium az eddig emberemlékezet óta va
sárnapi napon tartani szokott kudzsiri heti
vásárt hétfőre helyezte át. Tekintettel azon
ban arra, hogy a kudzsiri különleges viszo
nyok tették szükségessé eddig is a kivételes 
eljárást, az érdekelt község kérésére a mi
nisztérium megengedte a hetivásárnak ezután 
is vasárnapokon tartását.

— Értesítés. A jövőben való miheztartás és 
tudomásvétel céljából ezennel közhírré téte
tik, hogy a szászvárosi járásbíróság egyen
ként 500 leu pénzbírsággal sújtotta: Pandur 
Ilona, a „Központi“ szálloda szobaleányát, 
Samoilesc József egészségügyi ügynököt, Doda 
Mária munkásnőt, Joca József mészárost, Isz- 
pász Zaharie gazdálkodót, Brașovean Frigyes 
korcsmárost, mert nem jelentették Szászvá
rosra való jövetelüket, illetve helyben történt 
lakásváltozásukat a népforgalmi irodának. — 
Felkéretik a t. közönség, hogy mindennemű 
változást (más városból érkezést, innen eltá
vozást, helybeni lakásváltozást) a jövőben — 
saját érdekében — okvetlen azonnal jelentsen 
be a népforgalmi irodában (Biroul de popu
lație), hogy az itt említett büntetések elke
rülhetők legyenek. — Biroul de populație 
Orăștie (Népforgalmi iroda Szászváros), Her- 
lea Livius rendőrfőnök, Gheorghean Traján 
irodavezető.

— Az arany és ezüst uj ára. Az ipar
és kereskedelemügyi minisztérium mellett mű
ködő speciális bizottság a világpiaci helyzet 
alapján, október 16-ától november l-éig ter
jedő időszakra most állapította meg az arany 
és ezüst beváltási árát. Az arany ára 109 ezer 
766 lei kilogrammonként, az ezüsté pedig 2 
ezer 880 leu kilogrommonként. Az árak a 
leu értékcsökkenése következtében magasab
bak, mint az október 15-ig érvényben volt árak.

A piskii csata.
Czecz János honv. tábornok feljegyzései után.

Bem, Szászsebesről hátrálva, 1848. február 
6 án érkezett Szászvárosra az esti órákban. 
Vele volt Petőfi Sánndor is, ki az éjjel a 
Lészayak vendége volt. Bem állítólag a mai 
Bocz-féle házban ébren töltötte az éjszakát 
s vezérkari tisztjeivel tanácskozott.

„Szászvároson Puchner német generális 
Bemet korán reggel megtámadta. Hat órakor 
folyt már a harc. Nyolc órakor Bem belátta, 
hogy lőszerei elfogyta miatt az ütközetet itt 
kiáltani és a Déváról jövőket bevárni lehe
tetlen, elrendelte a visszavonulást. Ez alka
lommal egy csapat Leiningen-gránátos Bem 
két ágyújához ért s azt rohammal elfoglalta. 
Bem egész hidegvérrel azonnal közéjök lo
vagolt, egy katonát lovagostorával arculütve 
lengyelül rájuk kiáltott: „Nem látjátok, hogy 
ezek az én ágyúim, takarodjatok kutyák 1“ A 
gránátosok meglepetésükben Bemet osztrák 
tábornoknak s a fekete-sárgára festett ágyu
kat osztrák ágyuknak nézve, visszafutottak. 
Mintegy 100 lépésnyire azonban feleszmélőd- 
vén, Bemre sütötték fegveröket, mely alka
lommal Bem jobb keze nagyujját lelőtték.“ 
E két ágyút az ellenségnek mégis sikerült 
elfoglalnia.

„Bem még itt (Szászváros alatt) átadván 
Czetznek a főparancsnokságot, ő maga Piski 
felé sietett, hol a Déváról kiindult Kemény 

Farkas a magyarországi segélyhad egy részé
vel a piskihidnál előnyös állásban a fák és 
bokrok mögé rejtőzködve várokozék.“ Mikor 
Bem és kísérete Kemény Farkas seregével itt 
találkozott, mindkét részről riadó éljen tört 
ki szivükből. „Éljen Bem!“ „Éljen a dicső 
vezér 1“ ismételték háromszor is, „ami Bemre 
láthatólag kedvező benyomást tett,... örvend,
— mondá gróf Bethlennek, — hogy kato
náit vidáman és nem reményvesztetten és 
megtörve látja 1 ez jó jel, e lelkesedésnek 
nemsokára fényes győzelem lesz a gyümöl
cse 1“ Bem a hid védelmét báró Kemény Far
kasra bízta és szekérre ülve Dévára hajtatott.

„Nemsokára megérkezett Czetz vezérlete 
alatt az 1200 főre fogyott fősereg is — me
lyet Bem Szászvárosnál hagyott — a piski- 
hidhoz, útközben folyton harcolván az ellen
séggel. Czetz is Kemény Farkasra bízta a hid 
további védelmét, ő maga pedig kiéhezett s 
elcsigázott seregét Dévára vezette, hogy ott 
némileg kipihentesse.“

„A császáriak e napon — február 7-ikén
— felhagytak a további üldözéssel, megelé
gedtek azzal, hogy báró Kemény Farkasnak 
a piskihidnál elhelyezett csapatait erős őrcsa
patokkal nyugtalanították.“

„így végződött — mondja Czetz tábornok
— ezen, a háborúk történetében példátlanul 
álló, bámulatos, meseszerü visszavonulás, me
lyet csak a katonák bizalma, lakadatlan ki
tartása, mely semmi veszélytől vissza nem 
rettent és az agg vezér bámulatos lángesze, 
nagy hadvezéri tehetsége hozhatott létre.“

Az alatt, mig Bem Déván pihent, megér
kezett oda a magyarországi segélyhad Hra- 
bovszki őrnagy vezérlete alatt. „Most már 
megint volt Bemnek serege és erdélyi had
műveleteit újból megkezdhette.“

Hadereje 5600 gyalogból, 100 lovasból és 
28 különféle ágyúból, összesen tehát közel 
7000 emberből állott. A császáriak hadereje 
mintegy 11,000 emberből állott 40 ágyúval, 
mögöttük az ezerekre menő gyülevész fekelő 
sereggel.

„Február 8-ikán a császáriak erős előőrse 
nyomult a hid felé és megtámadta Keményt. 
Ez futárt küldött Bemhez, azt izenve, hogy a 
túlnyomó erő elten nem fogja magát sokáig 
védhetni. Bem, ki sebláza következtében ágy
ban feküdt Déván, mindjárt előhívatta Czetz 
vezérőrnagyot s Kemény jelentését mutatva, 
e történelmi nevezetességű szavakat mondta 
ki: „Menjen és tegye meg, amit tehet; ha a 
hid elveszett, Erdély is oda van.“

„Minden másnapra (febr. 9.) volt halasztva 
melyen el keltett dőlnie Erdély sorsának.“

„E másnap gyönyörű tavaszi reggel alak
jában fel is tűnt s már hat órakor élénk ágyu- 
tüz költötte fel álmukból a fáradt dévai har
cosokat. Czetz hamarjában megtette a szük
séges elhelyezési és támadási intézkedéseket 
és serege zömével (szentandrási éjji állomás
ról) egész csendben vonult Piski felé, hova 
az utócsapatokkal Déváról Bemnek is el kel
tett jönnie.“

„A császáriak mindjárt az ütközet elején 
elfoglalták a hiddal szemközt (Szászváros 
felé) Piski felett tevő magaslatokat, felállítot
ták rájuk ütegeiket, úgy, hogy a hídon in
neni állomást egyszeri jól irányzott tüzelés
sel megsemmisíthették. Lőszereik a fák és 
házak mögött elegendőleg meg voltak védel
mezve. Központjuk a Paadról jövő ország
úton állt, jobb szárnyuk lovassága egész a 
Maros partjáig terjeszkedett ki, a Maroson 
túli síkságon (Nagyrápolt alatt) voltak egy

El ne mulassza a mai mozi
előadást megnézni! 

osztály császári lovassággal a felkelők és 
minden pillanatban azzal fenyegettek, hogy 
átkelnek a Maroson.“

„Az ágyúzás mindkét részről élénk volt, 
úgyszintén a hadászcsata is a Maros két part
ján. De Kemény mindennek dacára nemcsak 
állomásába fészkelte be magát jobban, ha
nem a hídnál az ellenség szuronytámadását 
három ízben az ellenség nagy veszteségével 
verte vissza. 10 órakor sikerült a derék II. 
zászlóaljnak a folyón történt átkelés által — 
mely alkalommal a katonák övig jártak a se
bes, óriási jégtáblákat hömpölygető, folyóban
— legyőzhetlen szuronycsatájok közben a 
Szászvárosnál elvesztett két ágyút visszavenni 
és a császári csatárokat a vámházból (a mos
tani Schulleri-csárdából) kiverni. De e táma
dás kimerítette kemény erejét is és tüstént 
visszavonult a hid Déva felöli olalára. A II. 
és 55. zászlóaljból több száz hulla feküdt a 
hid környékén. Egyszersmind az ellenség köz
pontja is rohammal közelgett lefelé és egy
szerre elfoglalta a II. honvédzászlóalj által el
hagyott hidat és vámházat.“ A Bianchi csá
szári gyalogzászlóalj már a hídon tört, át a 
magyar táborra, mit Kemény úgy vélt meg
akadályozni, hogy Horváth Miklós honvéd- 
huszárszázadost küldte századával a hidra.

„Horváth százados e vezényletre azt találta
— úgy lassan, mintegy magában — mon
dani : „Ez tiszta halál 1“ — Ezt báró Kemény 
valahogy meghallá s azt kérdezte: „Talán 
félsz Miklós?“ ami azonban csak egy pilla
nat müve volt s Horváth százados szemére 
huzva fövegét s összeszoritva köpenyét ro
hamot fuvatott s századával megrohanta a 
hidat, honnan a császári gyalogság egy sor- 
tüze dördülve el, Horváth százados több go
lyótól találva lovastól együtt összerogyott, 
vele több derék huszár elesett s egész szá
zada szétrebbentetett.“ A hid közepén osztrá
kok és honvédek iszonyú kéztusája között 
nehány lengyel nemzetüségü osztrák katona 
fehér zsebkendőt tűzött fegyverére s igy a 
honvédekkel fraternizálni kezdettek s a ma
gyar táborba pártolást Ígértek, mely cél által 
a hiszékeny honvédek közül több tisztet el
fogtak. Kemény Farkas lovát is elvették, sőt 
az e közben odasiető Czetz vezérőrnagyot is 
körülfogták, azt kívánván tőle, hogy adja át 
kardját. „Czetz erre megforditotta lovát s a 
gyalogságnak és tüzérségnek tüzet parancsolt. 
A hídon erre ismét iszonyú harc fejlődőt ki, 
a szurony és golyó minden irányban halált 
szórva ugyancsak működött. A magyarok az 
ágyukat újra és pedig előnyösebben elhelyez
ték s ez intézkedés által növelték az ellenség 
ijedelmét és veszteségét egyaránt.“ A hon
védgyalogság most győzelmesen nyomult előre 
s az osztrákokat átnyomta a hídon.

„E pillanatban Bem is megérkezett (Dé
váról), a II. és 55. zászlóaljak, melyek ez 
idő alatt megint összeszedték magukat, ismét 
átgázoltatta a folyón és megrohantatta velők 
a magaslatokat, mig a lovasság sebes vág
tatva űzte el az ellenséget a hídról és or
szágúiról a maros melletti síkságra. A hon
védlovasság egy része, mely az ellenség jobb
szárnya elten működött, ott úsztatott át a 
Strigyen, hol az a Marosba ömlik. A császá
riak folytonos harc között minden ponton 
visszavonultak. Az ellenség lassankint kezdett 
hátrálni Paad felé, Bem gyalogsága hegyen 
völgyön keresztül utána iramodott.“

Paad táján a csata sajnálatos fordulatot vett.
„A huszárság egy része megtámadta a szem

közt lévő ellenséges lovasságot, mely alka
lommal azonban, mivel a két lovasság kö
zött egy árokban osztrák vadászok voltak el
bújva, az előnyomulásnál élénk tüzelés fo-
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gadta őket. E körülmény megforditni kény
szerűé őket s innen e Sztrigy felé futottak. 
Bem hadserege tehát fel volt bomolva, a csa
tamezőn tömérdek halott és sebesült feküdt, 
növelve az általános rémületet... Ekkor mondta 
Bem Czetznek az emlékezetes szavakat: „Vagy 
visszaveszem a hidat, vagy meghalok!“

Bem nemsokára igen előnyösen felállította 
ágyúit az utón és utmelléki dombokon.

„Elkeseredve újból megkezdették császá
riak a harcot és iszonyú tüzelést vittek vég
hez,... lőkészületük legnagyobb részéi elpa
zarolták és mégis éppen e heves ágyúzás 
által akarták csapatainkat helyökből kiszorí
tani. — Ezek azonban Bem saját parancs
noksága alatt és Hraboszky óvatos vezetése 
alatt mind több tért kezdettek nyerni s az 
ellenséges csapatokat visszaszoritották. — Mi
dőn a heves tüzelés után az ágyuk egyszerre 
elnémultak, bebizonyult, hogy az osztrákok 
ellődözték puskaporukat.“

„E pillanatban Bem minden oldalról szu
ronytámadást intézett az ellenség ellen, me
lyet rövid ideig tartó csata után minden ol
dalról visszavetettek és a hidon átkergettek. 
Csupán a vámházban egy egész szakaszt vag
daltak le, egy másik szakasz a hegyek kö
zött keresett menedéket.“

„Bem minden pihenés nélkül üldözte az 
ellenséget Paadon át Szászváros felé; az éj
szaka beálltával azonban abban kellett hagy
nia az üldözést. A paadi házak nagyobbrészt 
osztrák halottakkal és sebesültekkel voltak 
tele. Ebből következtethetni, hogy az ellen
ség vesztesége mintegy 2000 ember lehetett, 
a lefegyverezett és elveszett ágyukon s ne
hány száz foglyon kivül.“

„Mi körülbelől 500—700 embert vesz
tettünk.“

„De Bem ismét meggyökerezte lábát Er
délyben*“... és feladata a piskii fényes győ
zelem után az volt, hogy a vert császári had
nak a megerősödésre időt ne engedjen, mi
ért is már másnap, február 10-ikén kora haj
nalban üldözőbe vette azt.

Őszi és téli DIVATLAPOK 
kaphatóka Szászvárosi Könyvnyomda 
Rt. könyv- és papirkereskedésében.

Vonatok érkezése és indulása.
Tövis felöl érkezik:
243 sz. Személyvonat 129 133
239 „ „ w 812 816
241 „

21 „ Gyors
•
•

1751
9^5

1754
946

5 „ Express » 209 210

Piski felöl érkezik: Tövis fe
244 sz. Személyvonat 348 350
240 „ * 1102 11Ó6
242 „ • 1937 1940

6 „ Express » 455 440
22 „ Gyors » 2108 2110

Piski felé indul:
órakor

»
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é indul: 
órakor
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Munkásvonatok.

Autóbuszok 25 perccel vonatérkezés előtt 
indulnak az összes vonatokhoz, a munkás

vonatok kivételével.

Piski felöl érkezik: Alkenyérig indul:
Munkásvonat 501 502 órakor

» 1720 1721 „

Alkenyérröl érkezik: Piskiig indul:
Munkásvonat 610 6>1 órakor

» 19ȘȚ 1902 „
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Figyelem! 37 2 |
Favágó - géppel bármily I 
mennyiségű tűzifát háznál | 
való felvágásra, a legolcsóbb 
napi árban vállal

H. stephanH
Calea M. Viteazul (Országút.) A

jtSi Kalapüzletemet 
betegség miatt felhagyom és 
beszerzési áron aluli

VÉGELADÁST
rendezek ez év végéig, mely
nél a venni szándékozók szi
ves résztvételét tisztelettel ké
rem. — Ugyanitt eladó egy 
villanyóra és bolti szekrények.

Koncz Lotti
Piafa Aurél Vlaicu Nr. 11.
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ERTESITES!
Értesítem a n. é. közönséget, hogy az őszi- és téliidény 

beálltával az idén is, mint az elmúlt években megkezdtem kiváló 
finomságú

Kiadó üzlethelyiség Szászváro
son, a Romoszi-ut 10. szám alatt, 
mely alkalmas borbély-műhelynek 
vagy bármely más üzletnek, novem
ber 1-től kiadó. Ioan Bogdán ház
tulajdonos. " 35 2—3

teasütemény
speciálitásaim készítését, nagy választékban, keverve kg.-ként 140 leu. 

Sós teasüteményt megrendelésre bármikor készítek.
Továbbá ajánlom saját készitményü csokoládé bon- 

bonoimat, mindenféle Ízzel, puha krémmel töltve, kilónként 
160 leu árban, kivéve a tejszín karamella, figaró és cognacos meggy.

Tortafélék megrendelésre 100 leutől kezdve.

Tisztelettel:

38 1-

Becska István,
cukrász.

¥’ ■

$ $ 00 $00 0® 0 ® .1

Légköri zavarok nem bántják, í 
s a legtökéletesebb 

műélvezetben lesz része, ha jí 

Parlophon!
grammaphonon

Parlophon
lemezekről

hallgatja otthonában a 
világ legnagyobb művészeit, 

vv vv
E világhírű márka gyártmányai 
feltűnő olcsó árban a 
„Szászvárosi Könyvnyomda Rt.“

• 1 i j/míl i « „ l. _ l a i„

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 16 év óta fennálló s a 
megye minden részébe járó 

„Szászváros és Vidéké“-t 
Előfizetési ára: Egész évre 240, félévre 120, 
negyed évre 60 leu. Hirdetései olcsók!n- í

14 «
Nyomatott a „Szászvárosi Könyvnyomda Részvénytársaság“ gyorssajtóján,
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