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Vázsonyi erőtől duzzadó po
lémiája, amellyel a maga korszakom 
alkotásának védelmére kelt s a 
melynél meggyőzőbbet régen mon
dott politikus, hatalmas igazolása 
a kormány-reformak dójának, va
lamint annak a módnak is, a 
hogyan a választójogi kérdést 
megoldotta. Világos okfejtéséből 
tisztán tárul az ország elé, hogy 
amint az uj idők demokratikus 
követeléseinek feltorlódása és e 
torlódás veszedelm i e!l :n a reform 
kellő időben és megfelelő meg
oldásával fel keli vértezni a nem
zetet, azonképen csak újabb fel- 
szabaditását jelentene ezeknek a 
veszedelmeknek, ha most a fel
merült, de valójában túlzott ag
godalmak leszerelésének kedvéért 
a reform legsarka'atosabb tételeit: 
a^ár a jogkiterjesztés mérvét, akár 
a választások tisztaságának bizto
sítékait áldozatul dobnók.

Amidőn azonban Vázsonyi kér
lelhetetlen logikáj i ekként újból is 
leszögezi és egyúttal az ország 
parancsoló érdekével bástyázza 
körül a kormánynak azt a kezdet
től elfoglalt álláspontját, hogy 
semmint a reform alapelveit el
alkudja, inkább az uj Választás 
végső fegyverével is élni kész, 
ugyanakkor egész sorit jelű i meg 
azoknak az érintkező pontoknak, 
melyekben a részleteknél az ellen
tétes felfogások még mindig át- 
hid ilhatók s igy a nagy reform a 
kormány által is kívánatos meg- 
egy eséssel valósítható meg. A 
hogyan Vázsonyi beszédének épen

legkényesebb, de egyúttal leg- 
bravurosabb fejezete még politikai 
ellenfeleire is megvesztegető ha
tással volt, egyúttal minden ellen
mondást letegyverező erővel dom
borítja ki azt is, hogy igenis itt 
kézzelfoghatóan egyenesen fel- 
kínálkozik az alap a megegyezésre. 
Ezek az érintkező pontok, melyek
ből egy egészen uj nemzeti pro
gramú körvonalai bontakoznik ki, 
a n rnzeti egység és jelleg meg
óvásában egytő!-egyig a.legüdvö- 
sebb hitással kecsegtetnek s a 
kormány ezeken a pontokon kész
séggel keresi és teszi lehetővé 
a kölcsönös megértést és pedig 
nem crapán azért, hogy a vá
lasztójogot közmegnyugvásra kü
szöbölje ki a közéletet megbontó 
kérdések soriból, hanem mert 
kimondhatatlan előny volna a 
nemzetre nézve az is, lra Magyar - 
ország újjáépítéséhez ezen az utón 
biztosítani tudnók a magyarság 
összes erőit.

A demokratikus fejlődés na
gyon sokat köszönhet Vázsonyinak. 
Azért is, mert eljövetelét senki 
nálánál odaadóbbnn nem munkálta, 
de még inkább azért az imponáló 
beszédéért, melynek elemi hatása 
sokban öregbítette a demokratikus 
törekvések népszerűségét. É* még 
egyért. Igazáb in csak Vázsonyinak 
e hatalmas inegnyilatko zá-ából 
ismerjük fel egész lesújtó nagy
ságában azt a felelősséget, melyet

A csendőrség
egy nagyobbszabásu 
élelmiszercsertipészést 

akadályozott meg. 
• •

Beregszászból Bécsbe akartak 
élelmiszert csempészni.

— máro. 23.
A beregszászi pénzügyőrség teg

nap dé'utáu táviratilag arról értesi 
tette a helybeli rendőrséget, hogy az 
onnan eiőző nap elindított •katona- 
vonat 111025. s*. kocsijában, mely 
egy bécsi javítóműhelynek van irá
nyítva, nem törölt katonai konyha- 
[elszerelés, hanem nagyobb mennyi 
ségü élelmiszer van, amelyet a feladó 
Bécsbe akar kicsempészni.

A kapott távirati értesítéssel 
Gazsi József csendőrőraiegter, Szabó 
János és Kerülő György alőrmeste- 
rekkel a vasúti állomásra ment, ahol 
idejekorán sikerült a kérdéses kocsit 
feltartóztatni és hivatalos vasúti közeg 
jelenlétében felbontani.

A waggonban óoska edények 
között ieólmozott ládákban tényleg 
találtak nagyobb mennyiségű élelmi 

! szereket, m g pedig többek között 
I löO kg. lisztet, 55 kg. cukrot, 57 kg. 
! znirt, 100 tojást és hasonlóan nagyobb 
| mennyiségekben diót, szalonnát, 
sonkát, babot, teát, paprikát, köles

a munkapárt vesz a nemzet előtt kását, búzadarát, pörkölt kávét, olajat, 
a fejére, ha továbbra is útjába ád (rum it, bort, azonkívül posztókat és 
annak, hogy a demokratikus vá- ruhaszöveteket.
lasztójogot békés megegyezéssel A csendőrség az élelmiszereket 
valósítsuk meg. és szükségleti cikkeket lefoglalta és

leszállította a rendőrkapitányi hiva
talba.

A fuvarlevelén a küldemény fel
adója gyanánt Garai Ferenc katona 
van rmvjelölve, nki mint külderaény- 
kiv'ro szintén a kérdéses vonaton 
utazott, A nyomozás eddigi adataiból 
áronban már megállapítást nyert, 
hbgv a küldemény tulajdonosa ób 
tu'ajdonképeni feladója m m a neve
zett, hanem más valaki, akinek fel- 
d *ritém ir ín* a ojondőrsóg, rendőrség 
t'airy apparátussal dolgozik.

Mi n d e n k i  a d a k o z z é k
a hazatérő tizes honvédek 

méltó fogadtatására. 
• •

Eddigi gyűjtésünk 159a korona.

— márc. 23.
Sátoraljaújhely város lakossága 

a tizes honvédek iránt érzett ra
gaszkodó szeretetének alábbi ki
mutatásunk szerint szakadatlanul 
adja bizonyságát. A sok lelkes 
adakozó között különösen meg
örökítésre érdemes az a kitüntetett 
összeg, az a dohány, szivar, 
cigaretta, bormennyiség, amelyet 
két hazafias érzíiletii tanitó-kisasz- 
s/.ony: Ganzfried Malvin, Sebőn 
Szeréna dicsérendő buzgósága 
folytán a helybeli statusquo izr. 
iskola III., IV. leányosztalyainak 
növendékei adtak össze. Szám- 
szerint kicsiny az összeg, de minden 
fillérjéhez, minden darab cigaret
tájához hozzátapad a gyermeki 
szeretet szívből fakadt hálája,Ősi ösztönök-

Jrla: Búza Béla.
Azok a hosszú sorok, ahol az 

élelmiszer üzletek előtt egymást gj úr- 
ták és taposták az emberek, egy idő 
óta megszaporodtak. Véletlenül nem 
a lisztes boltok előtt, hanem ott, 
ahol színház-, mozi- és báijygyeket 
osztogatnak, ü g y  tűnik föl, mintha 
az emberiség hirtelen rájött volna 
hogy énjének van egy jobbik föle ír, 
amely ép ugy megkívánja a tápiá 
lékot, mint a test. Úgy tiíilik fel, 
mintha ezen lolki szükségletekről 
való gondoskodás ép oly hatalmas 
erővel mozgatná meg t  tömegeket, 
mint mikor egy fél kiló husért órá 
kon át lökdösteti és tapogatja magát.

Bármily jóakaró szemmel szem
léljem is, azonban a közönségnek 
e*t a soha nem látott arányú törte- 
tósót az ideologikus javak körül, 
sehogysem tudom felfedezni benne 
még árnyalatát sem annak a lelki 
szükségletnek, amely a műélvezetben 
nyilvánul m 8g A tömegeknek az a 
nagy tülekedése, mnly a J^iMjázL

0 t >

pénztáraknál, a mozikban, bál'eriu 
ben, mulatságokban észlelhető, semmi 
más, mini a szórakozásnak 
so l iA  nem tapasztalt arányokban meg
nyilatkozó vágya. A művészetnek, a 
kultúrának, az igazi lelki szükségle 
teknek ehhez a zűrzavarhoz igazán 
vajmi kevés köze van.

Semmi sem áll tőlem távolabb, 
minthogy raegkritizáljara, vagy két
ségbe vonjam a közönségnek azt a 
jogát., hogy szórakozását maga vá
lassza meg s ha úgy tetszik, akár 
kitombolja magát. De nem tudok 
elzárkózni a szemlélődés és gondol
kodás egy némely érdekes követ 
keltetése elől.

Ha jól tudom : háború van. Nagy 
háború, igazi világháború, amilyenről 
Petőfi álmodott s amelynek borzal
maitól talán k% is megrémülne, aki 
a világeseményeknek hivságos vol
táról elmélkedve, a Waterlooi csatát 
kakasviadalnak nevezte.

Hugó Viktor rajta a Waterlooi 
csatáról, Tolsztoj mesteri leírása a 
borodinói ütközetről eddig a !eg- 
nagyobb emberi borzalmak leírásai

voltak. Hány Tolsztoj és hány Hugó 
kellene ahhoz, hogy leirja ennek a 

rettenetes esztendőnek a bor
zalmait, amelynek a vége még ma is 
beláthatatlan.

Ami szeuvedés, ami csapás, 
pusztulás és gyász az emberiségre 
csak rászakadhatott, az itt ól, itt 
diadalmaskodik közöttüub, as a min
dennapi vendégünk, hálótársunk, 
álmaink tárgya.

De egyet rosszul mondtam, hogy 
„diadalmaskodik.“ A pusztulás és 
gyász itt honol, mint. egy meghódí
tott tartományban, mint Napóleon 
Moszkvában, de diadalmaskodni nem 
tudott. Győztes és diadalmas ebben 
a kegyetlen és furcsa harcban csak 
egy volt, az ember ősi, bűnös ősz 
töue, mely élni akar, mely kemény, 
szívós és elpusztíthatatlan, melyet 
nem képes megtörni serarai világ
katasztrófa. A biblia is, úgy látszik, 
jól ismerte ezt a hatalmas, ősi 
Ösztönt s ennek az arányaihoz mérte 
a büntetést is, mikor tűzesővel pusz
títja el Sodoruát.

A halottakik, akiket megsirat-
Lapunk mai száma 2 oldal.

hata más,! négy

ín k, akiket gyászoltunk, el vannak 
temetve, el vannak feledve. A harc
tér borza'mai, amiktől e'einte meg
szédülünk, már még csak nem is 
izgatók. A szürkeruhás sánta, nyo
morék emberek rua máméra keltenek 
bennünk szánalmat. Megszoktuk őket, 
mint ez utazóién ülő vak verklist. 
Nern baj már a nagy drágaság sem. 
Csak egy b»>j van, amikor kényesen 
felkiáltunk : ha a hatóság véletlenül 
a tyúkszemünkre hág. Ila azt kí
vánja, hogy két dzrab kenyér helyett, 
csak együnk még. Ha azt kívánja, 
hogy zsírral ne főzzünk, ha azt 
kívánja, hogy húst ne együnk. Ily cu
kor aztán rettenetes a háború, ilyen
kor nincs más mód megsértett polgári 
hiúságunk racgengesztelésére, mint 
hogy elmegyünk szórakozni, szín
házba, moziba vagy táncolunk reg
gelig villanyfény mellett.

Hiszen én jól tudom, hogy az 
ember alaptermészete a határtalan 
önzés. De azért mégis megdöbbent, 
mégis gondolkodóba ejt a középü
letnek az a mértéktelen hiánya, arait 
épen ma, az emberiség eddigi leg-

/
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megbecsülése az apák, fiuk, test
vérek irányában és amely olyan 
patinát, olyan értéket biztosit az 
adakozásnak, hogy az mások 
százasaival, ezreseivel is vetekedik. 
Vajha a megmutatott példa vá
rosunk többi iskoláiban is követőkre 
találna.

*
Saerkesztozégünk gyűjtő-ivén

újabban adakoztak:
Qrdf Siíolieoji-Wolken-

sttin Eruő és neje K. 100. -
Statüsqu# izr. iskola III.

IV-ik leáuyosztályáuak
növendékei „ 43.—

Kornitser Lipót N 2 5 . -
Br. Seényey István „ 2 0 . -
N. N. 20  —
Szegő Sándor „ 2 0 -
Dr. Kovaliozky Elek „ 10. -
Kossuth Pál „ 10.—
Qrosi Soma „ 10.—
Dr. Schifeiger Mór , 10.—
Schiffer Jánosáé „ 10. -
Wader József * 10.—
0 :*h 10 .—
Nagy Albert » 8 .—
V. K. 5 . -

Mr.i gyUjtésUna K. 3o».—
Előző számunkban kimu. v

tattuuk „ 1283.—
Összeg K. 1692.-

T e r m isu th n i adományok: Statusquo 
i*r. iskoia III., IV. leanyosztályának 
növendékei 1 liter bor, 40 síivar, 
400 cigaretta, 30 csomag d h*ny.

Felm entette a bíróság

Cerí Alfréd postatatöL— márc 23
Egy bűnügy, ahol az események 

filmszerű gyorsasággal peregnek le.
Egyik szürke őszi napou még 

osak suttogó pletyka, majd sötéten 
feketéid rágalomtümegek, bűnügyi 
nyomozás, vádtanác*, a szóbeszédek 
téuyeinek ra gáUapitása oóijaból vad 
alá helyezés, büntető főtargyaiás és 
végül csattanóul a sátoraljaújhelyi 
kir. törvényszék rehabilitáló, a gyanú 
fellegeit eloszlató felmentő ítélete. 
És mindezt egy embtr szenvedte 
végig hat hónapon át Qerő Alfréd 
posta- és távirda-feiügyeiő, a sAtor 
aljaujbelyi postahivatal főnöke.

A büuper előzményei ismeretesek 
és igy egyrészt ezért, másrészt lapunk 
szűkre szabott terjedelménél fogva, 
bármennyire is szeretnénk, ki nem 
terjeszkedhetüuk arra és csupán a 
megtartott büutető főtárgyalást fog
juk ismertetni.

A büntető főtárgyalás kedden 
reggel kezdődött. Dr. Oláh István 
törvényszéki elnök elnökölt, szavazó- 
bírák voltak Eraődi László, Fejes 
Ernő, a vádat dr, Stépán Sándor 
képviselte, jegyzőkönyvet Tomola 
Béla vezette, a Gerő Alfréd védelmét 
dr. Holló Andor, a Sohor Há'iue 
védelmét dr. Székely Albert látta el.

Gerő Alfréd, Sohor Hanne hi 
vatali megvesztegetés bűntettével és 
utóbbi orgazdasággal is volt vádolva.

A vádhatóság a tanuk egész 
légióját vonultatta fel,mindmegannyit 
a közvetett bizonyítás céljából, a 
védelem a romboló tanuk sokaságát 
sorakoztatta.

Tárgyalás.
A tárgyalás a vádlottak kihall

gatásával kezdődött. Tagadják a 
terhűkre rótt bűncselekményt. A 
leány előadj^, hogy erköiosi prosszió- 
vai — rai is tettünk magának, tegyen 
maga is nekünk szívességet— akartuk 
Rosenberg és Braun nyomozó csend
őrök a főnök elleni vallomásra biroi. 
Nem volt hajlandó. Schwarcz Chuno 
előadja, hogy megbilincselve négy- 
napig étien, szomjan tartották a 
nyomozó Rosenberg és Braun csend 
őrök és kiszabadulásúnek ára volt 
Gerő postafőnök elleni olyan vallo
más, amelyet a csendőrük kényszerre! 
neki imputáltak. Ahogy kiszabadu !. 
kezeik kö/iil, e'meut Chírowba és o t 
a hadbíróságnál vallomásra jelent
kezett, hogy a kicsikart vallomását 
megmásítsa és az igazat mondja ei. 
Strasaberg tanú jeleu voit Sohorék 
házánál, egy díványon feküdt abban 
a szobában, ahol Rosenberg látoga
tását fogadta a család és egy szót 
sem haliott a beismerő vailomásbó'. 
Ellenkezőleg őt is reá akarta bírni 
Rosenberg, hogy a Schor-csa ádd«u 
való barátsúg folytán, birja reá 
nevezetteket olyan vallomásra, hogy 
a postafőnöknek pénzt a-dtak. A többi 
tanuk között felemlítendő azoknak 
a postai kezelő.iőkuek a valomúsa, 
akik a főnöki szobában dolgoztak és 
akik vallották, hogy egy szó sem

hangozhatik el a főnöki irodában, 
amit ők a másikban meg nem hallot
tak volna. Ugyancsak ők igazolták, 
hogy a postafőnök minden csomagot 
felboutott és hogy a főuök része 
hajlóságot senkivel szemben sem 
gyakorol. A többi tanuk részlet
kérdésekre lettek kihallgatva és egy 
lépéssel sem vitték előbbre a vád 
ügyét, ellenkezőleg legnagyobb ré
szükkel a vád alaptalanságátigazolták.

Vád- és védőbeszéd.
A vád és védőbeszédekre szerdán 

került « sor. Dr. Stépán Sándor 
ügyész vádbeszédóben reá mulat 
arra, hogy bár nem tudja bizonyítani, 
hogy a jeleu perben az ajándékozás 
megtörtént, mindazonáltal közvetett 
bizonyítékok folytán kéri a vádlot
takat hivatali megvesztegetés bűn
tettében vétkesnek kimondani és
őket elítélni.

Dr. Székely Aibert Schor Hanne 
védője, röviden reflektál a vadra. 
Semmivel sem látja iga*ollnftK a 
vádat, felmentést kór.

Dr. Holló Andor, mint Gerő 
Alfréd védője, délután mondotta e; 
vódőbeszédót. Amilyen jelentéktelen 
dologból indult ki a vizsgálat, olyan 
helytelen irányban is folyt le. In- 
quiziciós e j urast vezettek és buzgó- 
ságukban num  a csempészt keresték, 
hanem a postai kezelésnél kutatták 
hibákat. Nem kér köuyörületot, nem 
kér egyebet, mint minden mellék- 
szempont féiretótelóvel, igazságot.

ítélet.
Délután 5 óra volt, mikor a 

bíróság Ítélethozatalra visszavonul!. 
Feszült, várakozással telt el az ;dő, 
inig a bíróság « teremben újra meg
jelent és dr. Oláh István elnök ki
hirdette uz ítéletet. A törvényszék 
mindkét vádlottat felmentette és nz 
előzetes letartóztatásban levő Sohor 
Ha ne azonnali szabad abra helyezé
sét i'j e rendelte. A terjedelmes 
indokolás szerint a bíróság még 
közvetett bizouyitékokkal sem látta 
a vadat igazoltnak.

Az itéietet a vádhatóság meg 
Mebheste.

c J C á r a m  vaffl/ n éa v  c s b u r v i n  s z o b á s  l a _

teást keresnek. —  C im : a 
k iadóh iva ta lban .

válságosabb korszakában kell lát
nunk.

Volt-e náluuk osak egyetlen egy 
rendelet, amelyet valaki komolyan 
v^tt, vagy amelyet önként betartott. 
Volt-e valaki, osak egyetlen egy 
ember is, aki saját szükségleti cik
keiből önként átadott volna valamit 
aizai, hogy ő neki kevesebb is elég. 
Volt-e ember, akinek minden csele
kedete, fortélya ne arra irányu't 
volna, hogy megakadályozza, vagy 
megnehezítse a hatóságok munkáját, 
az élelraicikkek egyenlő elosztása 
terén. Mi gyűlölettel emlegettük 
három évvel ezelőtt az olaszok 
„saoro egoiamo* ját, s íme minden
napi életűnkben, minden legkisebb 
cselekedetűnkben ott találjuk, mint 
■oha nem nyugvó, mindig lázas 
munkában lévő indító okot; az ön- 
lé it .

Mikor egyrészt azt látjuk, hogy 
fi nagy válság, a közös nagy vesze
delem idején mily részvéttelen szív
vel szigetelik el magukat az emberek 
■ minden cselekedetüknek a ,sanve 
gui pepi" az egyetlen jelazavc.

midőn látjuk, hogy a sikerű.t el
szigetelés után mily tomboló és mohó 
vággyal dobják magukat oda mu ut 
ság, szórakozás és fóujüzés karjuiba, 
akkor vajmi kevés hely murád a 
szivünkben a szánakozás, a részvét 
érzéseinek, ha ugyancsak arról pa
naszkodnak, hogy drágu a hús és 
órák hosszat keli áílani a bo tok élőit, 
mig lisztet kap az ember.

Solc a pénz, sok a jómód s o y 
kacagást fojtott meg, oly sok küny- 
uyet fakasztott a háború két első 
éve, hogy a mostani lázas sietség a 
szórakozások után egészen érthető. 
Ez az ellenvetés.

A pénz bősége látszólagos do og. 
Nevetséges dolog egyéni jómódról, 
egyéni gazdagságról beszólni addig 
egy államban, mig maga az állam 
koldus, szegény, eladósodott.

De a végzetes hibája nem is itt 
van ennek a jelenségnek. A végzetes 
hiba ott kezdődik azoknak a szeren
csétleneknek hosszú soránál, akiknek 
nem jutott a nagy markolatnál. Akik 
fénylő szemmel, üres gyomorral, 
rongyos ruhákban és lyukas oipőkben

nézik a pénz tobzódását. Év nézik, 
keresik, kutatják, hogy hói itt sz 
igazság.

A végzetes hiba ott kezdődik 
azoknak a szürke embereknek a 
hosszú csapatánál, akiknek még 
mindig nem mondják, hogy elég volt, 
menjetek haza!

A végzetes hiba ott kezdődik, 
hogy a Lors boltjában nem mértek 
egyenlő mértékkel sem a szenvedé
sekbe sem az örömökből.

Nincs okosság benne, hu a pénz, 
a jómód, az exklusiw szerencse kiál! 
a sétatérre s ingerlőeu kérkedik.

A nagy ellentétek veszedelmesek; 
a társadalomban ép úgy, mint a 
természetben.

H Í R E K .

Lapunk mai száma technikai 
akadályok miatt csak két oldalon 
jelenik meg. Előfizetőink, olvasóink 
szives elnézését kérjük.

— Eljegyzés. Barnai Ödön a 
Bodrogközi Gazdák Takarékpénztára 
és Jelzátoginíóeote r. t. aligazgatója 
eljegyeata dr. Fuchs Emil leányát, 
Terkát Király he'nn ezen. (Minden 
külön értesítés helyett)

— A helybeli főgimnázium ifjúsága 
március 15-éu elesett hős társaik 
emlékét megörökítő emléktábla ja\ára 
ünnepély t rendezett, melynek erkölcsi 
és anyagi sikeréről már be.-zámoltuuk. 
Mindazoknak, akik az ünnepélyen 
egyrészt megjelentek, másrészt felül- 
fizetóseikkel az ifjúság nemes célját 
előmozdítottak, ezúton fejezi ki hálás 
köszönetét, a girnn. igazgatósági.

— Egy házaspárhoz egy takarítónő 
kerestetik. Cim a kiadóhivatalban.

S Z Í N H Á Z .
O’. k )  A változatosság gyönyör

ködte'. Es a példabeszéd lebeg úgy- 
látszik acinlársuUturk rssnia előtt, 
amikor is hol ro^z, hol jó előadá
sokat produ'á '.  Ennek a nem nagy mi 
dicsérendő óéinak jegyében folytak 
tehát le az előadások, ametya.ről 
beszámolón:.*! alábbiakban ad uk.

Gésák operetté ri-priz volt, kedden. 
As eiőad s olyan benyr mást ébr sz 
telt  bennünk, hogy a művészek n 
sikert nem is ambicionálták ; az elő
adás Cfiak egy es e kitöltésére szol
gált. Mint mindi.r, úgy ezúttal H 
akad'ak, akik ki .akarlak és ki Í3 
tudtak em-llndni, hogy fel nem •sű
rű jük  azokat, o?.t csupán a többiek 
iránt' k it-eies udv »rias3ágból osoh k- 
szük.

Három a kislány nzordai előadása 
nana nagyon sokká', de mégis jobbfa 
sikerűit. Falimynsk Schubert, pará
dés szerepe, még k* cőfUgí-üny is 
kifejezte iránt* nagyrabecsülését ne 
altul, hogy zuhanva leborult e’őtte. 
Médi .szerepe Német Irén kesében 
voli. Négyoi Hzépen énekelt, alaki- 
tásának i»?.o-'b>.u hibája, hogy túl- 
ságo-su uml ició-us és nagy on meg- 
jáisza a szerepét. Krémer mint 
Tschö',  G. S/ékelv Renée Tsohöllué, 
Wirth S .ri mint. Grisi jók.

Féltékenység Arculftsev drámá
jának csütörtöki bemutatója táblás 
házat vonzott. M.iltá-\ Az előadás 
egyike vo:t a LgjobbakiU’k. Kovéo 
L ii u méltó utóda Hevessy Marioka- 
”*•!*. GyönvöiUcn be?zél és u>;y já- 
tékkíl, mint hangsúlyozással liiven 
adia vissza a hisztérikus, tetszeni, 
imádatni vágyó feleség hiú örömeit, 
maid megbánását. A közönség sze
r e t j e  jelének legnagyobbjával tün
tette k>, az előadás végén többször a 
lámpák elé szólította. A férj szerepe 
Majtényinak jutott, i^ i  e* alak kásá
sával megMzaporitotta sikereinek nagy 
számát. Brády Audor az újságíró 
szerepében nyílt színen is tapsot 
kapott. Ja‘elegen*, értelmes színész, 
méltó a megbecsülésre. G ubá i  
Menyhértnek jutott Szemjouovics 
Szemjen szerepe, aki azt szokása 
szerint, tanuiraányszprüen rajzolta 
meg. L.óovai Sándor fiatal diákja 
faltüuést keltett, Ftfussy mint Der- 
bniiani herceg, erőteljes, férfias volt. 
Wirth Sári : Bionda Uray L il ly : 
Sconja, Krémer Jenő, Bakosa Gyula 
osztályosai a sikernek.

Á publikum egy hányadának 
— az ölbaü csecsemőknek — túl 
hosszúnak tetszett az előadás. Már 
kilenc órakor karszerüen sírni kezd
tek. No de a gondos anyák, meg a 
rendőrség egy-egy tejadaggal le- 
csendesítették a békétleneket. Hogy 
mi fog még ebben a színházban tör
ténni, azt csak a magasságos Úristen 
tudja.FslalCs szerkesztő: Linüeunnan Miksa. 

SzerkesztG: ftyirgy La]m.
Nyomatott Landcsmann Miksa és Tár»a könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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