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nép a nekik idegen, félelmes, erdős hegyvidéken keresztül tett vándordíjá
ban megint síkságot pillantott meg maga előtt, mintha az ígéret földje lenne !

Vagy eszünkbe juthat az a kép is, amikor valakinek menekülnie kell 
hazájából, aztán feljut a hegyek közé. Olyan idegenek ezek az erdős, néma 
hegyek! Mi rejtőzik mögöttük ? Aztán mégegyszer visszatekint a messze, 
messze, bánatosan mosolygó rónaságra. Micsoda irtózatos fájdalom lehet az !

De jó, hogy mi visszamehetünk oda a mosolygó rónaságra ! De vájjon 
gyermekeink is visszamehetnek-e ? Ha nem feszítjük meg minden erőnket 
és nem sietünk kiépíteni a magyar kultúrát és magyar gazdasági hatalmat, 
akkor bizony könnyen bekövetkezik az, hogy gyermekünk majd nem leli 
honját a hazában ! A repkény-koszorúzta várfalakról látni a perecsenyi gyár 
keményeit, mintha figyelmeztetne, hogy itt az erő, itt a hatalom, amely 
örökre biztosítja nekünk azt a mosolygó rónaságot: a tudomány és munka 
hatalma az !

Visszatérve Ungvárra, megnyugvással tértünk pihenőre. Az ungvár- 
megyei Közművelődési Egyesület és a köréje csoportosuló intelligenczia elő
őrsként viraszt s amikor Társaságunkat meghívta és olyan szívességgel látta, 
amikor Ungvár egész közönsége olyan szép lelkesedést tanúsított kulturális 
munkánk iránt, meglehetünk nyugodva, hogy itt megértenek bennünket s az 

*'Ung széles völgysíkján feltartóztathatatlanul nyomul előre a magyar impérium!

A próbb közlem ények.
Megszűnt vasút Mexieoban. A vasutak történetében, amely oly 

nagyszerű fejlődésről számol be világszerte a legutóbbi évtizedekben, nem 
ismeretlen, bár ritkán fordul elő, hogy egy-egy nagy költséggel kiépített 
kész vonalon a vasúttársaságok kénytelenek a forgalmat megszüntetni. Nem
régiben Mexieoban történt meg ez az eset a mexicoi államvasutak (Ferro- 
carril Nációnál de Mexico) egyik vonalával. A Piedras Negras—durangoi 
fővonal a tavak vidékén három párhuzamos vonalra oszlik el, amelyek 
Torreonban találkoznak. Ezenkívül ugyanitt halad el az El-Pasoból Mexicoba 
vivő fővonal. Az aránytalan költségekre való tekintettel az államvasutak 
az előbb említett fővonalnak Matamaros és Sanceda közé eső 210 km 
hosszú szakaszán az üzemet teljesen megszüntették. Sőt tervbe vétetett 
egyéb nélkülözhető vonalak föladása is. Ezek közé tartozik a Ferrocarril 
Central Mexicano 290 km-es Celaya —mexicoi szakasza (Querétaron keresz
tül), amely a Salvatierrán át vivő másik vonal mellett fölöslegessé vált.

A mexicoi példa bizonyára alkalmas a túlmohó vasúti politika mér
séklésére. H. Gy.




