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TÜHSflDflEMI, SZÉPIRODALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP.
Előfizetési árak:

Egész évre — — — 20 kor. ! Negyed évre — — — 5 kor. 
Fel évre — — — — 10 „ í Egyes szám ára — — 40 üli.

NyUttér soronként 3 kor,

Laptulajdonos él felelős szerkesztő: Ifj. Szántó Károly, 
Kiadóhivatal: Szászváros! Könyvnyomda R.-t. 
--------  Megjelenik minden vasárnap. --------

A lap szellemi részét illető közlemények ■ szerkesztőséihez, 
a pénzküldemények és hirdetések a kiadóhivatalhoz küldendők. 

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

Előfizetési felhívás.
Folyó év julius hó 1-ével uj előfi

zetést nyitunk lapunkra. A szerény 
anyagi körülmények az előállításnak a 
háború okozta drágasága dacára is 
igyekeztünk lapunkat fentartani s a vi
déki sajtóra általánosságban is reáne
hezülő akadályokkal megküzdve, a köz
nek szolgálatába állani. Erőnkhöz mér
ten igyekeztünk megállni helyünket s 
ebben t. előfizetőink támogatása nagy
ban segítségünkre volt.

A valódi értelemben vett szabadság, 
testvériség, egyenlőség diadalra jutá
sával a szociálizmus és demokratizmus 
egyik vivmáijya lett a szabadsajtó, mely
re e nehéz időkben fontos kötelességek, 
feladatok várnak.

Mindezeknek teljesítéséhez tisztelet
tel kérjük a közönség támogatását, hi
szen e nélkül nem lennénk képesek la
punkat megjelentetni.

A vidéki hetilapok s igy a hunyad- 
megyeiek is, az óriási mértékben emel
kedett munkabérek és anyagárakra való 
tekintettel a lapok előfizetési árát 1919. 
január hó 1-ével kezdődőleg felemelték.

•

Úgyszintén a hirdetési árak i? mérsé
kelten magasabbak lettek.

Tisztelettel kérjük tehát lapunk t. 
előfizetőit, olvasóit, hogy ezt az ár
emelkedést a mai tényleges viszonyok
nak megfelelő kényszerintézkedésnek 
vegyék, mert őszintén bevalljuk, hogy 
az utóbbi időkben a fennállott árak 
mellett csak ráfizetéssel tudtuk lapun
kat megjelentetni, remélve, hogy az elő
állítás eszközei olcsóbbek lesznek, ami 
— sajnos — nem történt meg.

Közönségünknek hálás köszönetét 
mondunk az eddigi szives támogatás
ért s amidőn reméljük, hogy ez a jó
indulatú támogatás jövőben, az újjá
alakulás nagy és nehéz munkájában 
sem fog elmaradni, Ígérjük, hogy hiven 
és igazságosan fogjuk*a köz s igy kö
zös mindnyájunk érdekeit szolgálni, 
megvédeni.

Előfizetési árak: egész évre 20 K 
félévre 10 „
negyedévre 5 „ 

Tisztelettel:

A „SZÁSZVÁROS És VIDÉKE“ 
kiadóhivatala.

Jegyzi! egylet alakulása.
Hunyadvármegye jegyzői (kör- és községi 

titkári) kara folyó hó 16-án délután 4 órakor 
tartotta alakuló közgyűlését Déván, a várme
gyeház nagytermében Muntyán János korelnök 
elnöklete mellett 60 kör- és községi jegyző 
részvételével.

Az egybegyült tagok egyhangúlag, közlel
kesedéssel Herbay Ágoston Déva város fő
jegyzőjét választották meg elnöknek, öt tagból 
álló küldöttség menesztetett a megválasztott 
elnök után s erre az időre az ülés felfüg- 
gesztetett.

Hosszas éljenzés és taps között a közgyű
lési terembe lépő elnököt a korelnök üdvö
zölvén, a választás eredményének közlése után 
elfoglalta az elnöki széket, megnyitó beszé
dében ékes szavakkal ecsetelte a jegyzői egy
let hivatását és kifejtette programmját, melyet 
a jelenlévők óriási lelkesedéssel magukévá 
tettek.

Ezek után elnöklete mellett megtartották a 
tisztujitást a következő eredménnyel:

Megválaszfótott alelnöknek Muntyán János 
volt roskányi körjegyző, főjegyzőnek Pestiu 
zárni körtitkár, pénztárnoknak Dátka Deme
ter marosillyei körtitkár és jegyzőnek Pinciu 
alpestesi körtitkár, ezenkivül 12 választmányi 
és 3 számvizsgáló tag.

Ezek után tárgyaltatott Nagyküküllő vár-

A SZÁSZVÁROS ÉS VIDÉKE TÁRCÁJA.
Az aranyhálóju pók.

Irta: Szint Oyula.
Papageno magas, cingár termeit! ember 

volt. Régi szabású fekete szalonkabát volt 
rajta. Hozzá makulátlan fehér pikémellényt 
viselt. Nadrágja vasalása, kamáslijának tisz
tasága, cipőjének szabatossága arra mutattak, 
hogy vigyáz a külsejére. Lassan járt és ele- 
fántcsont-nyelü ébenfa-botjára támaszkodott 
járás közben.

Egyszer szigorú arccal állított be az állat
kerti felügyelőhöz:

— Kérem, ez már mégis hallatlan! Az 
amerikai sündisznó korpájába apró szögek 
vannak keverve.

A felügyelő utána nézett a dolognak és meg
állapította, hogy Papageno igazat mondott.

Más alkalommal megint beállított ezzel a- 
panasszal:

— A tevék tele vannak rovarokkal, mert 
nem kefélik őket elégszer.

Harmadszor pedig fenyegető arccal mondta 
a felügyelőnek:

— Ha a bengáli oroszlán mellől nem kül
dik el a vöröshaju szolgát, az az ember még 
pórul járhat.

Három napra rá az oroszlán szétmarcan
golta a vöröshaju etető jobbkarját.

Ettől az időtől fogva némi tekintélynek is 
örvendett Papageno. Az állatkert hivatalnokai 
ugyan kinevették, hogy olyasmibe ártja ma-

gát, amiért nem jár fizetség. De az őrök félni 
kezdtek tőle.

Még az igazgató is. Ez a kövér, piros orrú, 
vidám cimbora a nagybátyja révén kapta meg 
a Zoo igazgatói állását. Állatokhoz nem ér
tett, de annál inkább a scotch whiskyhez. 
Hatszobás lakása volt ingyen és ott dőzsölt 
előkelő barátaival, akik pártolták. Ez az igaz
gató mindent eltűrt és alatta mindenki azt 
csinálhatta, amit akart. A helyzet csak akkor 
változott meg, amikor helyetteséül kineveztek 
egy fiatal zoológust. Ez a doktor Boswell, 
az igazgató helyettese, jólelkü ember volt és 
szerette az állatokat.

*

Rügyeztek a fák. A tavaszi szellő meleg 
áramlatokat hajtott. Boswell doktor sétálni 
ment az állatkertbe, ahol csak néhány ember 
lézengett. Mohón szivta magába a kikeleti 
levegőt és úgy érezte, mintha orrlyukát finom 
virághimpor illata bizsergette volna.

A várakozással teljes csöndben hirtelen 
gyönyörű madárdal csattant föl. Lágy és mély, 
mint a fuvola szava. Nyomban egy másik 
hang felelt neki.

Boswell lábujjhegyen lopódzott mögéjük. 
Egy fa mögül lesett ki és látta, hogy tágas 
ketrecében a fuvolamadár szól. Előtte pedig 
egy hosszú kabátos, cingár ur áll és fütyö- 
részve felelget neki.

Boswell jobban megnézte a különös em
bert és fölismerte benne Papagenot:

— Mi az? — kérdezte nevetve. — ön 
párbeszédet fütyöl a fuvolamadárral ?

— Amint látja, — felelte természetes han
gon Papageno. — A madár nagyon unatko
zik, a párja Ausztráliában maradt és én vi- 
gasztalgatom.

— Szegény madárnak nagyon hiányozha- 
tik a párja, — mondta tréfásan Boswell, — 
mert itt a tavasz 1

— Hallom, hogy ön is vőlegény, — szólt 
Papageno a doktorhoz. — Az igazgató leá
nyát jegyzik el önnel.

— Ah, ez csak szóbeszéd, — mosolygott 
Boswell.

— Több mint bizonyos, — felelte Papa
geno. — Mert az igazgató ur a minap a med
vék ketrece előtt egy urnák kijelentette, hogy 
ha ön nem veszi el a leányát, akkor az ön 
állása veszedelemben forog.

— Ön hallotta az igazgató ur szavait ? — 
kérdezte doktor Boswell.

— Én nem, de a medve hallotta és nekem 
elmondta.

— A medve?
— A medve.

♦

Az „Insect-House“, vagyis a rovarház az 
állatkert exotikus lakkfái alatt húzódott meg. 
Ebben a melegházban még tavasszal, de nyá
ron is fütöttek, hogy állandóan tropikus hő
ség legyen benne.

Boswell doktor rámutatott a nagy japáni 
tengeri homard-ra:

— Nézze, Eveline, a .mi barátunk hogyan 
mereszti ránk a szemét 1

A japáni rák előre nyújtotta a szemét, amely 
mint két tejfehér üvegpálcika, esett le szem-
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megye jegyzői egyletének azon határozata, 
hogy — Erdély és Magyarországnak bánáti 
területével együtt — Románia által megszál
lott területén lévő összes jegyzői egyletek egy 
országos egyletben egyesittessenek s az ösz- 
szes egyletek sürgősen Nagyszebenbe egybe
hivassanak a készülőben levő közigazgatási 
reformhoz való állásfoglalás ügyében, mert 
most a nagy felfordulásnál, a régi államból 
az uj államba való átmeneteiénél oly áram
latok észlelhetők, melyek nem a községi és 
körjegyzők nivójának emelésére, hanem an
nak nagyfokú sülyesztésére alkalmasak.

Muntyán János alelnök megbotránkozásának 
adott kifejezést dr. Pop Jusztin dévai ügyvéd 
által a vármegyei Hivatalos Lapban közölt kör
jegyzők ellen tett kirohanásai miatt s egyhan
gúlag tiltakozásukat nyilvánították a meggya- 
nusitás ellen s eljárását megbélyegezték.

Ezek után a megválasztott tisztikar a főis
pán és alispánnál tisztelgett, kik a legmesz- 
szebb menő támogatást Ígérték s különösen 
utóbbi a jegyzői kart ért sérelemért sajnálatát 
nyilvánította, kijelentvén, hogy hasonló ese
teknek elejét fogja venni.

Jugoszlávia nem honosít.
Zágráb, jun. 24.

Az Agramer Tagblatt jelenti Belgrádból, 
hogy a szerb minisztertanács legutóbbi hatá
rozata értelmében olyan ellenséges államok 
polgárait, akik a szerbek által megszállott 
területen laknak, Jugoszlávia nem honosítja. 
Eddig több ilyen honositási kérvény érkezett 
be, amelyek között a magyarok kivételével 
mindenféle nemzetiség képviselve van. Ezeket 
a kéréseket csupán a végleges békekötés után 
fogják érdemben elbírálni.

Át az Óceánon.
Bukarest, junius 24.

A Progres jelenti: Két bátor angol repülő, 
Alcock és Brown, követve Hawker és Griewe 
nagyszerű példáját, átkelt az Atlanti Óceán 

üregéből. A szemét úgy tudta kitolni és be
húzni, mint a tengerészek a tábori látcsövüket.

Eveline nem győzött betelni az „Insect- 
House“ csodáival. Figyelmesen nézte a platán
levél nagyságú és alakú pillangót, amelyet 
alig lehetett megkülömböztetni a hervadt le
velektől. A tukán-madarat, amelynek nagy, 
sárga, uborkaszerü csőrére titokzatos fekete 
Írásjegyeket irt a természet. Az exotikus kí
gyót, amely szükség szerint biborpirosra vagy 
zöldre tudta változtatni a színét.

És mialatt Eveline a különböző tropikus 
állatok fölé hajolt, doktor Boswell az arcához 
simult és halkan, szerelmesen kérdezte tőle:

— Nem csodálatos világ-e ez, Eveline ?
És hirtelen megcsókolta a leányt. A tukán- 

madár azonban egyszerre olyan lármát csapott, 
hogy a szerelmesek ijedten szétrebbentek.

A következő pillanatban belépett Papageno.
Boswell elmosolyodott és Eveline fülébe 

súgta:
— Ez a Papageno a legcsodálatosabb va

lamennyi állat közt.
Papageno izgatott volt, egyenesen Boswell 

doktorhoz ment és halkan igy szólt:
— Meneküljenek! Az igazgató erre tart a 

leányával együtt.
— Talán ezt is az állatok árulták el ön

nek ? — kérdezte mosolyogva Boswell és me
legen, hálásan megrázta Papageno kezét.

— A madarak kiabálásából tudtam meg, 
— felelte Papageno.

A következő pillanatban belépett az igaz
gató a leányával együtt.

felett leszállás nélkül. Szombaton délután öt 
óra tizenhárom perckor indultak el a Saint 
Jean de Terre-Neuveböl és pedig szakadó 
esőben. Ennek dacára vasárnap reggel kilenc 
óra negyven perckor megérkeztek Clifdenbe, 
a galwayi (Irland) öböl nyugati pontján. Út
juk pontosan tizenhét óra és huszonhét per
cig tartott.

NAPI HÍREK.
— Személyi hír. F r a n c h e t D’esperay 

tábornok, a szövetséges hadsereg főparancs
noka f. hó 24-én d. u. 3 órakor utazott át 
Szászvároson. A tábornokot, aki Nagyszeben- 
ből Aradra utazott, a vasúti állomásnál a vá
ros nevében dr. Boca Romulus polgármes
terrel az élén egy küldöttség fogadta s üdvö
zölte. A küldöttség tagjai a következők voltak: 
dr. S o t i r Konstantin főszolgabíró, D o m s a 
Vazul és J e n e a János esperesek, dr. Dobó 
Romulus orvos. Ez alkalommal dr. Erdélyi 
Istvánná és dr. D o b ó Romulusné úrnők egy 
szép virágcsokrot nyújtottak át a tábornok
nak, aki úgy az üdvözlést, mint a csokrot 
meleg szavakban köszönte meg.

— Doktorrá avatás. Ifj. Köpeczi Bocz 
Somát, lapunk munkatársát a napokban a 
debreceni egyetemen a jogtudományok tudo
rává avatták fel. Gratulálunk 1

— Előléptetés. Savu Mózes törvényszéki 
elnököt, kivételes érdemeinek elismeréséül a 
nagyszebeni román kormányzótanács az V-ik 
fizetési osztály 2-ik fokozatába léptette elő.

— Déva város uj polgármestere. A na
pokban Déván Herbay Ágoston köztiszte
letben álló városi főjegyzőt Déva város pol
gármesterévé választották meg.

— Tiltakozó népgyiilés — a Bánát kér
désében. Vasárnap délután folyt le a hely
beli és környékbeli románságnak a Bánát 
hovátartozása kérdésében tartott népgyülése. 
A gyűlés szónokai D o m s a Vazul esperes, 
dr. M u n t e a n Aurél ügyvéd, J e n e a János 
esperes, M o t z a János lelkész és dr. B o c a

— Itt vannak 1 — súgta az igazgató fülébe 
a leánya.

Eveline észrevétlenül ki akart osonni az 
Insect Houseból, de az igazgató észrevette és 
édeskésen szólt hozzá:

— Bocsánat, Eveline kisasszony, maradjon 
még egy percig. Csak nem előlünk menekül ?

— A kisasszony velem van — felelte dok
tor Boswell. — És esze ágában sincs, hogy 
„meneküljön“, mert nem követett el semmi 
hibát.

— Azt majd meglátjuk! — szólt az igaz
gató és gyanúsan pislogatott. Hirtelen rámu
tatott az egyik üvegketrecre:

— Hová lett innen az aranyszövő pók?... 
Innen addig nem megy el senki, mig elő nem 
kerül az aranyhálóju pók. Hihetőleg nem a 
Fidzsi-szigetekre szökött vissza, hanem vala
kinek a zsebében rejtőzködik 1

Boswell doktor elsápadt. Az igazgató gú
nyosan emelte rá gyilkos pillantásu szemét:

— A szolgák — szólt Boswellhez — teg
nap este fedezték föl, hogy az aranypók el
tűnt. Azt is jelentették nekem, hogy ön a hűvös 
tavaszi estéken itt szokott találkozni Eveline 
kisasszonynyal.

Eveline kisasszony arca fehér lett, mint a 
fal. Az igazgató pedig kárörvendő vigyorgás
sal folytatta:

Ha nem tudják előteremteni az aranyszövő 
pókot, akkor nincs más hátra, mint hogy át
adjam önöket a detektiveknek.

Az igazgató intésére az ajtó függönye mö
gül előlépett két titkosrendőr és letartóztatták 

Romulus polgármester voltak. Az elhangzott 
beszédek után a gyűlés az előterjesztett ha
tározati javaslatot, melyben kérik, hogy a 
Bánát ne hasittassék kétfelé, hanem az ántánt- 
tal 1916. aug. 4-én kötött egyezmény szerint 
csatoltassék Romániához, egyhangúlag elfo
gadta. A gyűlés a legnagyobb rendben folyt 
le. Városunk nyugalma és a polgárság békés 
együttműködése érdekében közöljük, hogy a 
városban keringő olyan hirek, melyek szerint 
e gyűlésen az itteni magyar lakosság ellen 
támadó nyilatkozatok tétettek volna, valótla
nok. Úgy ez az év március 2-iki, valamint e 
gyűlésen ilyen értelemben egyik szónok sem 
nyilatkozott. A tavaszi gyűlésen tett nyilatko
zatok csakis a magyar bolsevistákra vonat
koztak.

— A kolozsvári egyetem sorsa. A buka
resti „Le Progres“ Írja: Puskáriu Sextil, a 
csernovici egyetem tanára a román állam 
tulajdonába átment kolozsvári egyetemhez pro- 
rekrorrá neveztetett ki. Puskáriu feladata lesz 
megszervezni az egyetemet a jelen pillanat 
szükségletei szerint és jövőbeli missziója ér
telmében. Az előadások október 1-én kezdőd
nének. A kolozsvári egyetemet a magyar ura
lom alatt 2500 hallgató látogatta, akiknek nagy
része magyar volt. A tanártestület 45 tanár
ból, 14 rendkivüli tanárból és 38 tanársegéd
ből állott. Az egyetem könyvtára Kelet-Európa 
leglényegesebb könyvtárai közé sorolható. 
Több mint 350,000 kötetből és nagyszámú 
kéziratból áll.

— A banktisztviselők mozgalma. Az 
„Ellenzék“ irja: A napokban a kolozsvári 
bankok tisztviselői egy egységes memorandu
mot nyújtanak be intézeteik igazgatóságához, 
amelyben anyagi helyzetük javitását kérik. A 
követelések közé tartozik a már kiutalt ruha
segély második részletének kifizetése, a mér
leg elkészitéséért szokásos jutalomdijnak fo
lyósítása. Az alkalmazottak azt kívánják, hogy 
az alkalmazottak anyagi helyzetének megbe
szélése és konszolidálása végett az igazgató
ságok lépjenek érintkezésbe a tisztviselők bi-

Boswell doktort, az igazgató helyettesét és 
Eveline kisasszonyt, a ki az igazgató irodában 
az Írógép mellett volt alkalmazva.

*
A vizsgálóbiró szomorú arccal szólt doktor 

Boswellhez.
— Nagyon sajnálom, uram, de a vizsgálat 

szinte kétségtelenül megállapította, hogy ön 
bűnös! A pőre iratait most át kell tennem 
az ügyészséghez.

Alighogy a biró ezt mondta, nyilt az ajtó 
és egy furcsa, cingár, hosszú kabátu ember 
lépett be rajta. Egyenest a vizsgálóbiró elé 
állt és szólt:

— Fontos tanúvallomást kell tennem dok
tor Boswell ur ügyében.

A biró csodálkozva nézett rá:
— Kicsoda ön? Hogyan merészkedik ide 

belépni ?
— A nevem Papageno. Nem tűrhetem to

vább azt az igazságtalan vádat, ami doktor 
Boswell urra nehezedik és ezért kérem biró 
urat, hogy azonnal hallgasson ki. Ártatlan 
embert, mint doktor Boswell, egy pillanatig 
sem szabad fogva tartani.

A biró elmosolyodott a különös alakon. 
De hogy megmentse birói komolyságát, hiva
talos hangon kérdezte tőle:

— Kívánja, hogy jegyzőkönyvbe foglaljam 
a vallomását?

— Kívánom, — felelte Papageno.
Köszörülte a torkát és'hozzáfogott a mon

danivalójához :
— Doktor Boswell nem bűnös, biró ur, 
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zalmi testületével. A memorandumnak való
színűleg sikere is lesz, minthogy a banktiszt
viselők helyzetének szanálása immár egyike 
a legsürgősebb követelményeknek. Ma egy 
8—10 év óta szolgáló banktisztviselőnek havi 
500 korona fizetése van. Ez mélyen alatta 
maradt annak a létminimumnak, amelyből a 
mai viszonyok mellett megélni lehet, s igy 
lehetetlen volna, hogy a pénzintézetek a nyo
morgó tisztviselők jogos kívánságát vissza
utasítsák.

— Julius 1-én megindul az utalvány
forgalom. A postahivatal közlése alapján tu
datjuk a t. közönséggel, hogy f. év julius hó 
1-től kezdve az utalványforgalom a következő 
postahivatalokkal való viszonylatban újból 
megnyílik: I. Abrudbánya, Balázsfalva, Besz
terce, Brassó, Dés, Déva, Dicsőszentmárton, 
Fogaras, Gyulafehérvár, Kézdivásárhely, Ko
lozsvár. Medgyes, Marosvásárhely, Nagye- 
nyed, Nagyszeben, Naszód, Petrozsény, Se
gesvár, Sepsiszentgyörgy, Szászrégen, Szász
sebes, Szászváros, Torda, Vajdahunyad. — 
11. Brád, Erzsébetváros, Gyergyószentmiklós, 
Marosujvár, Szamosujvár, Szentágola, Víz
akna. — III. Nagyvárad, Belényes, Nagybá
nya, Nagykároly, Szatmárnémeti, Szilágysom- 
lyó, Zilah, MármarosszigeL — IV. Érmihály- 
falva, Vaskóh, Tasnád, Nagysomkut, Zsibó, 
Kraszna. Egyelőre egy utalványon csak 500 
K-t lehet küldeni. Ugyancsak julius 1-től és 
csakis a felsorolt hivatalok között levélpostai 
utánvétel és postamegbizás is váltható de 
szintén csak 500 K-ig.

— Felhivás a lapkiadókhoz. A megszál
lott területek napi- és hetilapjai az égető pa- 
pirhiány miatt válságba kerültek. Miután az 
egyetlen papirgyár az óriási papirszükségletet 
kielégiteni nem képes, haladéktalanul szük
ségessé vált, hogy Erdélynek és a megszállott 
területnek sajtóorgánumai papir-, festék- és 
egyéb nyomdaanyag együttes beszerzésére 
egységes akciót szervezzenek. Miután a helyzet 
tarthatatlanná vált, az Ellenzék kiadóhivatala 
ezennel megindítja ezt az akciót: Felkérjük

— mondta. — Az aranyhálóju pókot alatto
mos módon csempészték be a lakásába, ahol 
a detektívek megtalálták. Boszuból cselekedte 
ezt valaki, hogy Boswell doktort gyanúba 
keverje.

— Ha igaz az ön állítása, — kérdezte a 
bíró, — tudja-e bizonyítani is ?

— Tudom. Magával az aranyszövő pókkal 
beszéltem ... — felelte Papageno.

— Az aranyszövő pókkal ? — csodálko
zott a bíró. — Ki az?

— Az aranyszövő pók, amely az Insect 
Houseból eltűnt, nekem jó ismerősöm.

A biró nagyot nézett Papagenora, aztán 
szánakozó mosoly futott végig az arcán és 
halkan Boswell doktorhoz fordult.

— Kivánja ennek az urnák a kihallgatá
sát ? Nagyon össze-vissza beszél. Azt hiszem, 
nincs rendben a szénája.

Papageno megsejtette, hogy a biró mit 
sugdos Boswellnek.

— Bocsánat, biró ur, — szólt, — nem 
vagyok őrült. Vagy talán őrültség, hogy az 
ember nagy kitartással, szeretettel, egy ember
életen át foglalkozik az állatokkal és meg
tanulja a nyelvüket ? Nincs abban semmi 
csoda, hogy értem az aranyhálóju pók beszédét.

A biró fölállt, összecsapta az irományait 
és azzal a gyöngédséggel, amivel az őrültek
kel szokás bánni, így szólt Papagenohoz:

— Ma már nem hallgathatom ki, uram, 
késő van. Tessék holnap újra jönni.

A szemével intett a szolgájának, hogy le
gyen résen, ha az őrült esetleg tombolni kez
dene.

Erdélynek és a megszállott területnek vala
mennyi napi- és hetilapját, folyóiratát, küld
jenek be postafordultával az Ellenzék kiadó
hivatalába egy írásbeli kimutatást a következő 
adatokról: 1. Hány példányban jelenik meg 
a lap. 2. Hányszor hetenként. 3. Milyen ter
jedelemben. 4. Mennyi a papirkészlete. 5. 
Mennyi a festékkészlete. 6. Mennyi papírt 
kiván egyszerre beszerezni. 7. Milyen méretű 
papírra van szükségük. 8. Milyen és hány 
gépen nyomják a lapot. Egyben felhívjuk az 
összes nyomdatuiajdonosokat, hogy nyomdá
juk nagyságáról, felszereléséről és papirszük- 
ségletükről ugyancsak hozzánk haladéktalanul 
részletes kimutatást küldjenek. Hogy az akció 
minél gyorsabb és minél eredményesebb si
kerrel járjon, kérjük a megszállott területek 
összes lapjait, szíveskedjenek jelen közlemé
nyünket kétszer egymásután következő szá
mukban leközölni.

— Érettségi vizsgálatok. A dévai főreál
iskolában e hó 19-én, csütörtökön délelőtt 
nyertek befejezést az érettségi vizsgálatok még 
pedig meglepően szép eredménnyel. Az érett
ségire bocsátott tanulók száma 26 volt, ezek 
közül jelesen érettségizett 6, jói 10, egysze
rűen 10 tanuló.

— Halálozás. B o d o k y Károly, a Magyar 
Kaszinó kiszolgáló alkalmazottja f. hó 22-én 
reggel 61 éves korában meghalt. Temetése 
f. hó 23-án ment végbe. Az elhunyt majdnem 
két évtizeden át szolgálta a kaszinót hűen és 
becsületesen.

— Rendőrkapitányból muzsikus. A Hu- 
nyadvármegye írja ; A felfordult világrend sok 
embert megtanít most arra, hogy nemcsak a 
hivatali penna ad kenyeret, hanem sok más 
is, olyan ismeretek, amiket az emberek eddig 
csak passzióként tanultak és űztek. Legújabb 
példája ennek Schuster Samu, volt petrozsényi 
rendőrkapitány, aki legújabban azon fárad, 
hogy egy cigánybandát alakítson és annak 
élére állván, mint primás, országos körútra 
induljon. Ebbéli képességének fényes tanu- 
jelét adta f. hó 16-án, amikor a dévai kaszi-

— Egy perc alatt kész vagyok a vallomá
sommal, — makacskodott Papageno. — Hi
szen itt van előttünk maga az aranyszövő pók, 
mint bűnjel, amelyet a detektívek megtaláltak.

És Papageno az üvegkalitkára mutatott, 
amely a vizsgáló biró asztalán volt.

A biró a következő pillanatban egy ugrás
sal kint termett a szobájából, a törvényszéki 
szolga pedig másodmagával lefogta Papage- 
not. Úgy tuszkolták ki a folyosóra.

Papageno, amint a szolgák elbocsátották, 
lesimitotta felgyürt kabátja ujját és fölkereste 
doktor Boswell védő-ügyvédjét.

— Uram, — szólt hozzá, — azt hiszem, 
önnek jobban szivén fekszik doktor Boswell 
ártatlansága, mint a biró urnák. Intelligen
sebb embernek is látszik nála. Fölkérem te
hát, hogy vegyen magához két detektívet és 
jöjjenek velem, ahová mondom.

*

A detektívek álkulcscsal nyitották föl az 
igazgató lakását, amikor ép nem volt otthon. 
Papageno vezette őket egyenesen az igazgató 
dolgozószobájához. Velük ment doktor Boswell 
ügyvédje is.

Papageno minden habozás nélkül a szoba 
egyik sarkára mutatott. Kis iratszekrény állt 
ott, amelyet Papageno a helyéből elmozditott. 
A detektívek a szekrény mögött levő zugba 
világítottak be fényszóró lámpájukkal.

A villamosfény özönében selymes fényű 
aranyszálak csillogtak elő, egy csodálatos pók
háló, amelyet mintha valami müvészkezü 
aranyműves szőtt volna hajszálfinom arany- 

nóban muzsikáló Csámpai bandájának az élére 
állt és a hallgatóságot valósággal elbűvölte 
játékának széles tónusával, nagy technikájával 
és mélyen átérzett dalainak szabatos előadá
sával. Amint értesülünk, ezen bemutatkozását 
közelebbről Piskin és a vármegye más váro
saiban megfogja ismételni.

— Uj légjáró csodák. A „Le Progres“ 
írja: Legközelebb három uj kísérlet fog tör
ténni az Atlanti Óceánnak átrepülésére. Két 
„avion“ fog elindulni Newfoundlandból Íror
szágba, mig egy kormányozható léghajó az 
Anglia és Amerika közötti ut megtételét fogja 
megkísérelni. Az angol közönség több szeren
csét kiván az aviatikusoknak, mint amilyen
nel Hawkez és Grieve jártak, mégis nagyobb 
jelentőséget tulajdonit az admiralitás R. 34. 
számú nagy kormányozható léghajója vállal
kozásának, amelyet a legnagyobb titokban 
készítenek elő East-Fortune léghajózási park
jában. A legelőkelőbb tisztek versenyeznek 
azért a szerencséért, hogy mint egyszerű me
chanikusok a hatalmas léghajó 25 főből álló 
legénysége közé bejuthassanak. A repülés 
East-Fortuneból Atlantic-Cilybe történik, eset
leg egy közbeeső stációval Newfoundlandban.

— Kérelem. Tisztelettel kérjük t. munka
társainkat és tudósitóinkat, hogy kézirataikat, 
közleményeiket úgy adják postára, hogy azok 
legkésőbb péntek délre itt legyenek, mivel 
technikai akadályok miatt a később érkező 
kéziratok ugyanazon héten már le nem kö
zölhetők.

— Figyelem! A julius 1-ével meginduló 
utalványforgalomra való tekintettel felhívjuk 
vidéki hátralékos előfizetőinket, hogy hátra
lékaikat, valamint előfizetési megújításukat 
okvetlen postafordultával küldjék be.

A szászváros! ref. Hún-hollegium konvihtusa ré
szére nagyobb kifőzésben gyakorlott 
szakácsnőt keres. — Ajánlatok a 
feltételek megjelölésével legkésőbb 
julius hó 15-ig a kollégium igazga
tóságához küldendők be. 2941-2 

fonálból. Papageno boldogan mutatott a 
hálóra:

— Itt az igazi bűnjel, uraim. Az aranyszövő 
pókot maga az igazgató lopta ki az Insect 
House kalitkájából és itt rejtette el a dol
gozószobájában. A pók, amint magára ma
radt, csöndesen szövögetni kezdte hálóját, de 
nem fejezhette be, mert átvitték, becsempész
ték doktor Boswell szobájába, hogy a dok
torra foghassák rá boszuból a lopást.

A védőügyvéd ámulva nézett Papagenora :
— De hát honnan tudta meg ön ezt?
Papageno a fejét rázta.
— Erre a kérdésére nem felelhetek, uram. 

Elégedjék meg azzal, hogy nyomra vezettem 
önt. A többi az ön dolga.

Szólt és elment.
*

Harmadnapra az igazgatót megsebesültén ta
lálták meg az oroszlánok ketrece előtt. Ugyan
az a bengáli oroszlán támadta meg, amely 
a vöröshaju szolga karját is szétmarcangolta.

Az igazgatót csak akkor hallgathatták ki, 
amikor fölépült súlyos sebéből. Eleinte ta
gadni próbálta a bűnösségét, de lassankint 
megroskadt az ellene szóló bizonyitékok alatt. 
Nemsokára el is mozditották állásából.

Helyére Boswell került az igazgatói székbe és 
hamarosan feleségül vette Eveline kisasszonyt.

Azóta rend és békesség van az Insect Hou- 
seban, amelynek tropikus melegében sűrűn 
lehet találkozni Papagenovai, amint titokza
tosan mosolyogva üdvözli exotikus barátait.
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— Halálozás. Benedek Károly alvinci ref. 
lelkész, a gyulafehérvári egyházmegye kiváló 
esperese és az erdélyi ref. egyházkerület egyik 
kimagasló alakja, f. hó 10-én meghalt. Teme
tésén az egyházi és világi vezető férfiak, élü
kön Nagy Károly ref. püspökkel nagy szám
ban vettek részt. A nagy veszteséget a gyula
fehérvári ref. egyházmegye külön gyászjelen- 
tőn adta hirül.

— Űrnap. Az oltári szentség szerzésének 
ünnepe. A XIII. században szent Julianna cisz
terci rendű apáca buzgólkodása folytán elő
szóra lüttichi püspök hozta be Űrnapját 1246- 
ban, mely Belgiumban csakhamar elterjedt és 
innen apránként más országokban is. Ma
gyarországon az Űrnapot elég korán kezdik 
ünnepelni, már 1292-iki és 1298-iki okmá
nyokban szó van róla. A körmenetek azon
ban akkor még az oltári szentséget csak ke- 
helyben vitték, minthogy a szentségtartót csak 
a XIV. század e.ején kezdik általánosan hasz
nálni. Egészen magyar szokás, hogy a kör
menet elvonulási helyén négy oltár állíttassák 
(a világ négy tája felé) s a körmenet ezen 
oltárok mindenikénél megáll, ott különböző 
evangéliumot énekelnek s rá szentség áldás 
következik.

— Szászvároson közlekedő vonatok. 
Tövisről érk. a 609. sz. d. u. 2 óra 29 pkor.

„ „ a 611. sz. este 8 „ 51 „
Bukarestről érk. a 601/a. sz. gyv. reg. 2 ó. 30 p. 
Aradról érk. a 610. sz. d. u. 2 óra 07 pkor.

„ „ a 608. sz. éjjel 12 „ 01 »
Párisból érk. a 606. sz. gyv. reg. 5 óra 37 pkor. 
A 601/a. és 606. sz. gyorsvonat Bukarest— 
Páris között közlekedik, a gyorsvonat 1-ső 
osztályára megváltott jeggyel bárki utazha- 
tik. A Tövisről érkező 611. sz. vonat egye
lőre mindennap 3 órával később indittatik.

Figyelmeztetés!
Tisztelettel felkérjük mindazon előfizetőinket, 

kiknek előfizetése jelen évnegyed megszűntével 
lejár, hogy azt postafordultával megújítani szí
veskedjenek. Ha a lapot továbbra is járatni nem 
óhajtaná, kérjük ezen számot elmünkre vissza
küldeni. Hátralékos előfizetőinknek — tekintettel 
a nagy papirhiányra és drágaságra — lapot egy
általán nem küldhetünk.

Hazafias tisztelettel:
a „Szászváros És Vidéke“

kiadóhivatala.

Eladó egy 3 kerekes ülő gyermekkocsi
Romoszhelyi-utca 16. sz. alatt. 293 1-

Egy pincér-tanonc Treuer Sán
dor szászvárosi kávéházába fölvétetik.

29J 2-3

Elsőrendű saját termésű gyoroki 
fehér és vörös borom eladó. 
Demeter Kornél gyógyszerész Szász
város, Főtér. 279 4-5

H „Szászvárosi Könyvnyomda Részvénytársaság“
könyv- és papirkereskedé-

Eladó könyvkötészeti gépek i
1 papirvágó, 1 lemezvágó, 1 ara
nyozó, 1 fűző, 1 simitó, 1 préselő, 
összesen 6 drb., valamint többféle 
betűk és mintázatok. Cím: 11 ies, 
könyvkötő Szászváros. 2921-3

Eladó Kudzsiron, a vasútállomás tő
szomszédságában egy hat szoba, für
dőszoba s mellékhelyiségekkel biró 
ház. Érdeklődők forduljanak Tajthy 
Zoltán állomásfőnökhöz Kudzsiron.

288 2-3
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Elsőrangú minőségű vérképző 
gyógybor, vérsztgények, lábba- 
dozók, sápkóros gyermekek 
részére kiváló erősítő szer, 
ára: kis üveg 10 korona, nagy 
üveg ZZ korona, o-o Kapható:
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sébe egy ügyes fiú, ki legalább ' ö ,
2 gimn. osztályt végzett és magyarul, í| □ DEMETER KORNÉL gyógyszerésznél 
németül és románul beszél, tanu-'Q Szászvároson. 210
lónak azonnal felvétetik.
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Kovács József 

úri és női cipész 
Sörház-utca 4. sz.

Kiadó.

Weisz József
kádár-mester

Ország-ut 27. (Orbonás-féle ház)
Elvállal e szakmába vágó 
mindennemű munkákat

Gauger Frigyes
kovács- és kerékgyártómester

Kovács-utca 3. szám.
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Ájben Antal
■» -<* n■< lábbeii-készitő 
Országút, (Simonfi-féle ház)
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Többszöri, állandó 
hirdetéseknél 

nagy kedvezmény!

Többszöri, állandó 
hirdetéseknél 

nagy kedvezmény!

I Szokott Ön hirdetni?
H íReklámlI íReklám!

Nyomatott a Szászváros!

Aki ingatlant vagy bármit 
vesz, elad, bérel, bérbead, 
vagy vállalkozik, munkát, 
vagy munkásokat keres, 

az hirdessen a

Reklám!
E nélkül nincs 
üzleti élet! oo

Reklám!
Ma már a jó bor
nak is cégér kell!

CanzuraM do Mihail R..I—


