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SZILÁNKOK.

A POLGÁRMESTER LEMOND. .A polgár- 
mester nem mond le. Azután a polgármester is
mét lemond és ismét nem mond le. .Ha lemond, 
miért nem teszi, ha nem mond le, miért mondja?... 
Már szinte .a hasunkba beszélik ezeket a mon
datokat az emberek. Uton-utfélen ez a jelszó 
járja s szinte már Damokles kardjaként függ a 
város feje fölött. Nem tartjuk lehetségesnek, hogy 
a polgármester ebben a komoly időben az érzé
kenykedő primadonna szokását venné fel, de a 
fentieknek folytonos ismételgetése már idegessé 
tesz mindenkit. Kiknek áll érdekükben, hogy le
mondásba kergessék a polgármestert és kik azok, 
akik visszakönyörgik ? Azt hisszük, hogy senkise. 
Elvégre a polgármesterre ha valamikor igen, úgy 
most nagyon is szükség van. A háború alatt ült 
be székébe, nem csoda hát, ha programját eddig 
meg nem valósíthatta. Nincs benne azonban 
okunk kételkedni, hogy ezután, normálisabb v i
szonyok között, meg nem valósítja. A polgármes
ternek most a város élén a helye. Ráérünk még 
nyugdíjba dugásán gondolkodni . . .

*

A MUNKÁCSI PÜSPÖKSÉGET Munkács 
város visszaóhajtja. Lapjai erről Írnak, bárha 
jámbor célzások álarca alatt, de mégis csak er
ről. Szó sincs róla, Munkács nagyot emelkednék 
súlyban és terjedelemben ha a nevét viselő püs
pökség bevonulna csendes falai közé. Ez ellen 
még nekünk sem volna jogunk felszólalni, ha 
okunk annál több is. A munkácsi püspökség 
Ungváron örök időkre berendezkedett. Az egész 
ruszin kultúra itt összpontosul. Ezeket az alko
tásokat tehát csak úgy szétszedni és amolyan

T Á R C A.

SlatnkeN pearei liassgjuktt.
— Ir ta : Magyar Bálint. —

Csendesen ülök eltompult szobámban. Ülök 
csendesen két lefüggönyözött kis ablak között 
álló íróasztalomnál. — Pepita fedelű füzet kerül 
a kezembe: egykori, Shakespeare olvasása köz
ben irt jegyzeteim. Kint siralmas, könyes, ke
serves, rossz idő. Fájdalom, nyögés, bú, sóhaj
sereg. Kétes fény az elborult, ködös est alatt. 
Magam pedig ime találkozom Shakespeare-vel, 
összejövök azzal, aki olyan sokszor megvigasz
talt régen . . . M iért ne hallgatnám ma is ha
talmas nyelvének allegróval, andantéval, adadió- 
val és végül megint allegro fináléval kifejezni 
szokott gyönyörű beszédjét ? A napi melancholia, 
panasz, tépelődés után miért ne legyen ur fölöt
tem a harmonikus Shakespearei hangulat?

♦* ♦
Ö sohasem akart lenni síró, nyivákoló „sip 

a sors ujjal között." (Hamlet). Soha sem hiszi, 
hogy tetteinek igazsága csak a sikerekben állna. 
„Ne száműzd az észt, mint képtelent; sőt hasz
náld eszedet, hogy a borúsnak látszó igaz kt-

szinházi felszerelés módjára átvinni, nem kis fe
ladat. De különben is Munkács megtagadná ön
magát. Ennek a városnak ugyanis az a pechje, 
hogy mindene van, de Semmije se otthon. A 
munkácsi vár például Palánkén van. A híres 
munkácsi torma Lucskán terem. A habzó mun
kácsi sört Örhegyalján főzik . . . Miért lenne 
csupán a munkácsi püspökség — Munkácson ?

A faj érzés.
A faj-érzés, mint legáltalánosabb ható 

erő, színezi, alakítja most a vén világot. 
A faj-érzés, mint milliókra menő egyénből 
alakult, tömeg-lélek befolyásol most min
dent a népek életében. A faj-érzés mellett 
eltörpülnek hagyományok, idők, politikai 
és társadalmi intézmények. A faj-érzés négy 
és félévi vérömlés után is katonaságot, 
hadsereget teremt a pdrból és országok 
határait húzza egyre kijebb és kijebb, húzza 
vonja nem-remélt messzire. Ezt ugyan le
tagadni nem lehet.

A népek fejlődésének első és leg
fontosabb törvénye a legújabb idők tanú
sága szerint: a nemzeti öntudattá erősö
dött fanatikus fajérzés. Hiába mondunk 
bármit: az elavult civilázátiót is a még 
kultiirátlan, tudattalan, de föltámadt, való
ságosan uralkodni kezdő fajérzés rombolta 
le és az új világot, új ci ilizatiót is a faj
érzés lavinája fogja megtermékenyíteni.

derüljön, az igaznak látszó hamis elboruljon." 
(Szeget szeggel). „Szívre a pajzst és vívjatok a 
pajzsnál erősebb szívvel." (Coriolanus). „Gyak
ran magunkban fekszik a segély, amit a szív az 
egektől jönni vél." (Minden jó, ha jó a végi 
„Hol nem lehettem becsületes, ott hős sem vol
tam.“ (Hamlet.) „A  balsors leszedheti ugyan az 
arc színét, de nincs hatalma a szív életén. (A téli 
rege). „Ami valódi szükség — óh egek! — ad
jatok türelmet 1“  (Lear király).

Igen, ő mindig bizik intelligentiájában, az 
aktivitásban, a becsület, a szív és a türelem di
adalában . . . Csalódásról sohasem panaszko
dik . .  . ♦* *

Különben Shakespearenél senkinek sincs 
elég oka panaszkodni. „Ki él ngy, hogy meg ne 
rontsák, vagy ne rontson? S ki hal meg úgy, 
hogy sírba ne vigyen egy-egy rúgást — barát
ság fejében?" (Athéni Timon).

„Vannak nehéz játékok s a nehézség nö
veli bennük a gyönyört: silány munkát is leltet 
dicsőn végezni, szerény töíekvés visz dús végre 
néha." (A vihar).

Shakespearc-nál a tragikumot nem a vélet
len okozza, hanem a félelem, a bizalmatlanság, a 
féltékenység és a türelmetlenség. Pedig a termé- 
szetnek minderre nincs szüksége. „Első természe-

Lapunk mai száma 4 oldal.

Igen, s faji aspirátiók segítő társakat vél
tek találni a legújabb időkben hangoztatott 
társadalmi eszmékben, és behódoltak azok
nak, hogy ők. vagy legalább, hogy ők is 
érvényesüljenek. Legalább is nekünk úgy 
tűnik fel, hogy az uralomra jutó eszmék
ben földrészekint, országokonkint a fajok 
ébrednek.

Látni fogjuk az emberi élet renais- 
sancenak egy új, izgalmasabb lelkibb v i
lágát. Az új társadalmi átalakulás titkos 
rugói között ott szerepelvén a faj, — a 
győzelem dicsőségében is osztoznia kell 
annak. Ezt ma még talán kevesen vallják, 
hanem eljön az idő, amikor látni fogják 
és vallaniok kell.

*

És nekünk, örökön árva testvértelen 
magyaroknak is csak abban lehet egyetlen 
reményünk. A Shakespearei tragédia, ame
lyet ezer éve szenvedünk, végre világos 
látáshoz kell hogy vezesse fajunkat. Szám
nak számot tettunk eddig is, de külön-kü- 
lön csoportosult tömegekben álltunk és a 
tömegekben nem a fajiság erényei, hanem 
inkább hibái mutatkoztak. Van nekünk egy 
különösen szép magyar szavunk: megigézm. 
Megigézi a szerelmes szereimét, megigézi 
némely kígyó az áldozatát. Megigézi a szó
nok a hallgatóságát. Minket is — külön- 
külön tömegekben szétálió magyar népet 
is igéztek szerelmes és csábitó szavakkal

tes és legbiztosabb dajkánk a nyugalom" — mond
ja. (Lear király).

A rabság útja nála a — sok szabadság.. 
„M i tett rabbá, Uram ?“ — „A sok szabadság." 
„M int a megzabálás a hosszú böjtnek atyja, 
úgy a szabadság, ha túlozod, rabsággá fordul." 
(Szeget szeggel.) Viszont az uralomról ezt írja 
fel :„  Aki birodalmát vérrel szerezte, véres, hűtlen 
bizalmat nyer csak." (János király). Szóval: a ma
gában véve rosszkezdetü tett meghűli a népek szi
vét. „Vérbe vetett alap nem biztosit, mások halála 
életet nem ad." (U. o.) „A gőg és bukás egymást ki
sérni szokták." (II. Richárd.) „Annyi szent, hogy a 
rossz és jogtalan kezdetnek mindig átkos vége 
van." (IV. Henrik király.) „A bűn megérik és rom
lásban fog kitörni." (U. o.) Pedig attól a jó Isten 
mentsen. , A háború véres kardját soha ne lássa 
a frankok és angolok hona. (V. Henrik.) De még 
a magyaroké sem. A háborúban „nagyvezérek 
egymást törve vesztik s élet, becsület, ország 
látják vesztél." (U. o.) A háború aljas és egoista 
lelkei között mit ér egy-egy Talbot nagylelkű
sége és áldozatos hazaszeretete? „Kinek sebei
től szép a rút halál?" (IV. Henrik király.) A föld 
ittas lesz saját gyermekeinek vérétől. „Óh ször
nyű látvány, óh véres napoki Mig odakint 
oroszlánok küzdenek, bent szegény büntetlen bá
rányok lakóinak." (U. o.) Az. emberek odajutnak,
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igéztek rút kígyó szemekkel és igéztek 
nem fajunkból való, fajunkat nem ismerő, 
tán nem is szerető demagógok, akik poli
tikusoknak és tudósoknak tolták föl ma
gukat. És ha hibákat tettünk és erénye
inket nem látt ittuk, ennek köszönhetjük.

Ha fajunk erényei mutatkoznak, meg- 
igézhettük volna az egész világot, 
így magunk estünk a gonoszságra hypno- 
tizáltak színébe. Igen, körülöttünk áramló 
áramlatok folytán olyan állapotokba jutot
tunk, mint ahypnotizalt ember. Fajiságunk- 
ból eredő gondolataink, érzéseink átha- 
sonúltak, legyözettek, indulatokká fokozód
tak — bár isten látja lelkünket, hogy so
hasem voltunk gonoszak és rosszak. Le
hettünk szerencsétlenek és félrevezetettek, 
de beszámítható bűnről nem tudhatjuk vá
dolni magunkat. Minden jótól elszigetelt 
nép voltunk, de annál kevésbbé voltunk 
elszigetelve a rossztól. Már pedig az ilyen 
helyzetbe jutott népnél amennyire nem 
egyéni az erény, éppen annyira sem be
számítható a netaláni vétek.

*

Hiszünk fajérzésünk föitámadásában. 
A gonosz megrostál most minket és kihull 
belőlünk minden pelyva és az apró szemű 
konkoly. Az új társadalmi életben egymásra 
találunk. És erősen hisszük, hogy ráta
lálunk szomszédaink szeretetére és becsü
lésére is. Sem önző, sem kegyetlen, sem 
igazságtalan nem volt a magyar. Csak nem 
volt eléggé kényes a nevére, hitére, faj
ára. Az új tragidiát most emiatt szenvedi 
de az új feltámadást is várhatja, ha tisztán 
meglát mindent. (mft.)

A cseh megszállás.
Vasárnap délután fél három óra lehetett, 

amikor egy ungvári bérkocsin megérkezett az 
ungvári megszálló csapat parancsnoka Ciaffi a l
ezredes az elébe ment Markóvszky rendőralka- 
pitány és dr. Szőke v. orvos kíséretében.

Már félkettőkor hullámzott fel és alá a 
szobránczi utón a kiváncsi közönség. Férfiak, 
leányok, asszonyok és gyermekek vegyesen to
longtak a gyalogjárókon. A két órakor kivo
nult polgárőrség igyekezett visszaszorítani

hogy mondják: „Nincs más barátom, hogy elő
segítsen, mint a sima ördögök és színid tekintet." 
(U. o.) A véresszivti és véreskezü Ili. Ricltárdok 
uralma az ilyen meggyötörtek felett már könnyű 
dolog és ők biztosra mondhatják: „Tudatunk a 
fegyver törvényünk a kard. (III. Richárd )

* * *♦
Shakespeare általában úgy találja, hogy so

hasem a fenálló rendben van a hiba, hanem az 
emberek tökéletlensége miatt nincsenek a dolgok 
helyükön. Az a meggyőződése, hogy az emberi 
természet gyarlósága az, ami miatt van sok ke
serv, boldogtalanság és tragédia. A tiszta-látás 
hiánya. A tisztán látás pedig szerinte csak az 
élet tragikumainak átéléséből szárinazhatik. Esze
rint tragikumokra nagy szükségünk van. Szükség 
van Romeo és Júlia, de Othelo tragikumára is. 
Szükség a Macbeth, Lear király és Athéni Tifnon 
tragédiájára is. Csak a tragikumok tisztánlátásá
ban tűnik ki az áldozatok ártatlansága. Aminek 
láttára a hős kénytelen azt mondani: „M ár nem 
vagyok vitéz — minden kölyök elbírja venni 
kardomat". „Végy csak egy nádszálat és tartsd 
Ottelo szivének s ő hátralép". (Ottelo). „Jöjjön, 
ami jön. Nap s óra eljár, bármilyen rossz az 
idő". (Macbeth.)

•  **

a tömeget, amely már a szobránczi ucca végét 
teljesen ellepte. A közönség azonban a polgár
őrük szándékát nem tudta megérteni. így már 
az ezredes a tömeg sorfala mögött hajtatott fel 
a vármegyeháza dombjára, amely mégis ment 
maradt a kíváncsiskodók tolakodásától.

A vármegyeháza előtt ott vártak: Bánóczy 
Béla vármegyei főjegyző, mint alispán helyetes, 
a vármegye részéről, Berzeviczy István Ungvár 
város polgármestere, a város részéről; dr. Szökt 
Andor, városi orvos mint tolmács; a ruszin 
néptanács részéről pedig Suba Oy. kanonok. Ott 
volt még dr, Béna Pál rendőrkapitány, egy 
jendőrtisztviselö, a városi főjegyző és egy hely
beli újságíró.

Az ezredes kiszállván a kocsiból a várako
zók elé lépett, amidőn a városnak és a várme
gye egy részének átadása megtörtént. A társalgás 
nyelve olasz volt, amelyet a tolmács közvetített 
s csupán akkor fordult németre, amikor a segéd
tisztnek való információk közlésére került 
a sor.

Az ezredes megjelenése és modora a jelen
lévőkre igen jó íratással volt. Kifogástalan ka
tona és előzékeny úriember hatását keltette min
denkiben.

Az egész formalitás csupán pár percig tar
tott. Utána az ezredes ismét kocsiba ült és a 
számára kijelölt szállására hajtatott.

A tömeg kiváncsiskodása ekkorra már a 
tetőfokát érte. Az óra gyorsan haladt a három
felé és a cseheknek semmi nyoma. Néha néha 
érkeztek ugyan kocsik tisztekkel, jöttek tisztek 
lovakon is, de a csapat zöme csak három óra 
után pár perccel ért be a városba.

Tiszta uj uniformisba öltözött katonák me
netelő csapata nyitott utat a vármegyeháztéren 
tolongó tömegen át.

Előttünk ismeretlen, indulószerü dalókat 
énekelve hasonló kíváncsisággal néztek körül az 
idegen városban.

Az olasz formaruha, de különösen a polgári
as színezetű tollas kaláp szokatlanságával keltett 
érdeklődést.

Mikor a szakaszok elvonultak a kaszár
nyákba, utánuk a trén végtelennek látszó sora 
következett.

A megrakott szekerek dübörögve gurultak 
alá a vármegyeház dombjáról. Az ősi falakban 
megrezegtek az ablakok.

Az utolsó szekér után megindult a tömeg is. 
Előbb hangos rikácsolássá fajult a csőcselék és 
a gyermekek hangja, utóbb morajló búcsújárókhoz 
hasonlított a szétáradó sokaság, amelynek egy 
része a kaszárnyákig kisérte a bevonulókat.

Különben csend és rend volt mindenütt. A 
megszálló csapatok belepottyantak a békesség

A bűnt szörnyűnek látja Shakespeare. „A 
kezdett bűn istápja ismét bűn". (U. o.) A bűnös 
„a vért oly mélyen gázolja már, hogy talán ba
josabb az átkelésnél — megfordulni neki". (U. 
o.) Végső szava a bűnösnek: „Bolond, ki hisz a 
pokol bővében". (U. o.)

Általában a bűnösökről ezt állapítja meg: 
„Rongyokon keresztül látszik a kis vétek is, pré
mes bekecs és palást mindent befed. Borítsd 
arannyal a bűnt s a törvény lándzsája rajta kár- 
tétlen törik meg: göngyöld rongyokba s a törpe 
szalmaszál keresztül szúrja". (Leár király.)

__________ HATÁRSZÉLI ú j s á g .___________

Shakespeare-nél a legsötétebb idő az: — 
amikor a rabszolga lelkek is kardot viselnek, 
habár becstlletérzéstlk nincsen; amikor mosolygó 
latrok, mint patkányok, lerágják a szülőt gyer
mekével összekötő legszentebb kötelet; amikor 
az igazság csak kutya, amelynek ólban a helye; 
amikor a piszok magának tetszeleg. (Leár király.)

* **
A legnagyobb tragikum Shakespeare-nél a 

— jóság tragikuma. A jó ember, akinek jóságá
val visszaéltek, akit teljesen kihasználtak, a vé
gén már csak párával és langyos vízzel vendé
gelheti meg a szájbarátokat, a szörnybarátokat, 
azután kénytelen kirohanni az erdő magányába

kellős közepébe. Nem is várattak sokáig magukra, 
máris szétoszolva a városba négyes, ötös csapa
tokban járták be az uccákat, ahol a járókelők 
kiváncsi szemei kielégülést nyerhettek.

Mire tehát leszállott a zlmankós délutánra 
a csatakos este, UngVár nem volt többé a maga 
ura. A mesziről kóborló szél idegenül fordult 
vissza és ködött borított a megszállt városra, 
amelyben álmosan pislogtak az uccaszéli villany
lámpák . . .

A gimnázium ügye.
A „Kárpát" ez évi 2-ik száma, az ungvári 

róm. katll. főgimnázium állásfoglalása ügyében, 
a „H irek" rovatában megjelent cikkére a követ
kezőket jegyzem meg:

1. Aki haragszik annak nincs igaza. (Példa
beszéd.)

2. Igaz, hogy eszményi elhelyezésre a „ru 
szin ügy" csak úgy nyerhetne megoldást, ha a 
van-nincs kormány által kiadott „ruszin néptör- 
vény" szerint nemcsak a központi kormányzó
ság helyeztetik Munkácsra, de az összes ruszin 
ügyekhez tartozó közoktatási intézmények is ott 
lelhetnének elhelyezést.

Magától értetődik, a czikk, melyről szó van, 
ez utóbbit nem említi, — csak sejtteti; de tán 
maguk a ruszinok se kiváltják ezeket, azonj is
mert igazságnál fogva, hogy könnyebb a meg
levő intézményeket tovább fejleszteni, mint úja
kat létesíteni, annál is inkább, mert fiatal köz
társaságunknak e célra bizonyosan nincs még 
alapja, s Így sent marad egyéb, mint a régieket 
kevesebb költséggel tovább fejleszteni.

Ami igaz, az a ruszinokra is igaznak kell 
hogy maradjon. Ha a tótok, szerbek, románok 
kaphattak és kaphatnak gimnáziumokat, úgy 
ezeket a ruszinoknak, akik idáig nyugodtan vár
lak, nem követeltek, saját nemzetiségi ügyüket 
a mindenkori kormányok bölcs Ítéletére bízták, — 
de az ,tj időkben, az uj kormányformában más
kép követelik a közoktatási ügyeiket berendezni, 
szintén meg kell kapniok. Ezen lépésüket min
den magyar emberitek, vallásfelekezet nélkül tá
mogatni, előmozdítani kell.

Hogyan és hol ? Csak Ungvárott és pedig 
a „Káposzta és kecske" példabeszéde szerint. 
Úgy, hogy az úgyis megszűnő állami agyagipari 
szakiskolából az állam és a város tulajdonjoga
inak rendezése után, — csekély költséggel egész
séges és kényelmes polgári fiúiskola rendezhető 
be. Az üresen maradt régi reál, — most 
polgári iskolai helyiségek a ruszin gimnázium 
továbbfejlesztésére szolgálhatnának. A ruszi
nok elérnék szivük vágyát, saját, — nemzeti-

s megutálni az embert és önmagát. (Athéni T i- 
m o ti) Ott már csak gyökeret kér a földtől s mi
dőn gyökér helyett aranyat talál, ettől is megun
dorodik. Megássa sírját és az őt jóságával szer
zett főméltóságába visszahivóknak ezt fe le li: 
.Egy gyásztetem gyászlelkétől elhagyatva fekszik 
itt." (U. o.)

* *♦
Shakespeare sötét tragikumait — amint 

említettük — a tiszta látás és' a szabadságratö- 
rekvés követik. „A  szabad ember a tökéletes és 
valóban szép ember, mig a szolgaember a ter
mészet szégyene és sem égi sem földi vigaszta
tása nem lehet. A heroizmusnak, a hősieségnek 
teljessége: a lelki egyensúly. A viszonylagos és 
nem állandó lelki egyensúly is többet ér a tö
megember gépies ösztönéleténél. Hát még az 
állandó lelki egyensúly! Az ember rendeltetése 
nem az, hogy személyisége beleolvadjon a közös 
világfolyamatba, hiszen szabadság az életünk. „Ha 
erényünk nem hat ki mlnmagunkból, annyit ér, 
mintha nincs". (Szeget szeggel.)

* **
Leteszem Shakespeare-t. Éjszaka van, sö

tét nagy éjszaka. És az átolvasott részek közül 
egy néhány nagyon-nagyon a lelkembe kapott...
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ségi otthont kaphatnának és bizonyosan továbbra 
is eddigi hazafiul érzéssel és szeretettel nevel
nék saját utódaikat a magyar haza megerősítésére. 
Az uj hasznokat megbecsülni ma még nem lehet, 
sőt tán haszon ebből nem is háramlanék azért, 
mert az a szorosabb kapocs, melyet az utóbbi 
20—25 év alatt a ruszinok bölcs és előrelátó 
kormányzói a róm. és gör. katholikusok között 
létesítettek, a kölcsönös megértéssel, az egymás
hoz való közeledéssel elértek, meglazulnak, már 
pedig a lazult állapotok sehol sem hoznak jót, 
vagy haznot.

A régi jó egyetértést és keresztényi 
szeretetet mindkét felekezetnek, okulva a mostan 
divó és dúló vallásellenes világban, ápolni kell, 
annál is inkább, mert az egyenetlenkedés a né
peknél nagy ellenszenvet keltene, a mi megint 
csak a Ilii és erkölcs hátrányára, kárára esnék.

Ki szenvedné meg ezeket? Az intelligens 
elem; már pedig ez nem kívánatos.

K ü lönben...........Kaparj kurta, neked is
lesz."

Ungvár, 1919. január 18.
Or. Kerekes István.

Városi közgyűlés.
A két napig tartó városi közgyűlés, amely

nek kiemelkedő tárgya a lapunk múlt számában 
ismertetett antalóczi vasút és ipartelep ügye volt, 
végre megnyugtató határozatot hozott ebben a 
régóta vajúdó ügyben. Az első napi közgyűlés, 
amely 15-én d. u. volt, nem végződött pozitiv 
eredménnyel -s Így 16-án délután folytatta az 
antalóci ipartelep kezelésének ügyét, amelynek 
eredményeképpen, az ipartelep minden magán
érdekeltség kizárásával városi kezelésbe került.

A képviselőtestület szerdai ülésén ugyanis a 
pénzügyi bizottság javaslatára a városi tanács 
egy magánérdekeltség, Lám Elemér és 8 társá
ból álló konzorcium kezelésébe ajánlotta átadni 
az üzemet, amely konzorcium a városnak 15 szá
zalék vagyon és haszonrészesedést akart juttatni- 
A képviselőtestület azonban nem hagyta jóvá a 
tanács megállapodását, mert az ülésen Rothman 
Lipót és társai 25 százalék részesedést ajánlottak 
fel a városnak és egy bizottság küldetett ki, hogy 
a két érdekeltséggel tárgyaljon.

A tárgyalások eredményéről a képviselőtes
tület másnapi közgyűlésén a városi főmérnök 
és Árky Ákos számoltak be, felolvasták ez elké
szített tervezetei és közölték, hogy a Rotlnnan- 
féle érdekeltség meg sem jelent a bizottság előtt 
és Így a Látn-féle konzorcium szerződés-terve
zetét ajánlották elfogadásra.

A tárgyalásokból megállapíthatjuk, hogy a 
hartnadfél óráig tartó közgyűlésen a tárgy érde
méhez nagyon kevesen szólották hozzá. Kerekes 
István dr. 25 százalék vagyonrészesedést kívánt. 
Árky Ákos indítványára aztán a bizottság és az 
érdekeltség újabb tanácskozásra vonultak vissza, 
amely nem végződhetett eredménnyel már azért 
sem, mivel dr. Reismann Arnold a városi keze
lésbe való vétel mellett szólalt fel. Ebben az ér
telemben szólattak még fel: Mérő Vilmos, Hámos 
Lipót, Székely Simon és még többen, mindnyá
jan a házi kezelés mellett foglalva állást. Erre a 
közgyűlés egyhangúlag úgy döntött, hogy az an
talóci vasutat és ipartelepet házi kezelésbe veszi 
és annak vezetésére egy tiztagu bizottságot kül
dött ki. Ezzel az izgalmas gyűlés véget ért.

— Elvágva a világtól. Elhagyatottsá- 
gunknak rettentő nyomását már akkor is éreztük, 
amikor a vonatok pár hét előtt megállották, most 
azonban, hogy a megszállók parancsából még a 
táviró és interurban telefon használ-tában is 
korlátoztatunk, valóban egy minden oldalról körül
zárt és ostromlott vár képét nyújtja szerencsétlen 
városunk. Élelmiszereink még tartanak ugyan, 
de cukrunk, sónk és gyújtónk máris kifogyott. 
Élesztőt is uzsoraáron tudunk csak szerezni, 
faellátásunk pedig a minimumra csökkent. tLi-ez- 
tovább is Így fog tartani, a nyomor üt közöttünk 
tanyát és éhes gyermekek könyei fogják ostro
molni az eget.

Köny és virág.
Heine : Buch dér Lleder.

Könyeimből virág fogan,
Ezer bimbó feslik, ,
Sóhajimból csalogánydal 
Sir feléd napestig.

Virágom — ha szeretsz kincsem 
Tiéd lesz mindahány 
S ablakomnál vígan zengve 
Csattog a csalogány.

H. Kiss Oéza

— Lelkészi kinevezés. Berecz István 
munkácsi e. m. áldozópap Keselymezö-re h. lel
készül neveztett ki.

— Halálozás. Csűrös Ferenc ny. postáfó- 
nük a múlt hétfőn meghalt. Az elhunytban egyik 
legmunkásabb polgartásunkat vesztettük el.

— K orm ánybiztos helyettes. A minisz
tertanács Szabó Zoltán főszolgabírót, volt köz
élelmezési kormánybiztos helyettest, Ungvármegye 
helyettes kormánybiztosává nevezte ki.

— Gyászhir Horovitz Aladár tüzérhadnagy, 
Horovitz Ede nagyiparos polgártársunk fia, e 
hó elején a harctéren szerzett betegségében 
Budapesten elhunyt.

— T ilosak a m agyar lapok. A megszálló 
cseh parancsnokság rendelete szerint minden fajta 
magyar lapok behozatala tilos. Ezután tehát a 
magyar lapok olvasásáról le kell mondanunk.

A to ronyó ra . A róni. kath. templom 
toronyórája utóbbi időkben ismét vagy sehogy- 
sem jár, vagy pedig nagyon rosszúl. Ezt min
denki látja, de azt már kevesen tudják, hogy 
ennek nem a róm. kath. teinplóm gondnoksága 
az oka, hanem a városi magistratus, mert az óra 
tulajdonképen városi óra, csak éppen hogy a 
róm. kath. templom tornyában — mint központi 
helyen — van felállítva. Az óra rossz működésé
vel elégedetlenkedők forduljanak egyenesen a 
városi hatósághoz, mint amelynek gondoskodnia 
kell, hogy az óra állandóan és rendesen mű
ködjék.

— Adomány. Az ungvári róm. kath. hí
vek között fennálló Élő Rózsafűzér Társulat 200 
K-t. küld lapunk utján a Keresztény Népkonyha 
céljára. Rendelkezési helyére juttatjuk.

-  E lszedték a fegyvereket. A megszálló 
cseh parancsnokság rendelete értelmében min
dennemű lőfegyvert és oldalfegyvert e hó 16-áig 
elismervény ellenében be kellett szolgáltatni.

Az ungvári gör. kath. tanítóképzőben 
és a vele kapcsolatos gyakorlóiskolában a spa
nyoljárvány és később a tűzvész miatt elrendelt 
szünet után a tanítást január 21-én kedden kezdik 
meg.

— A fa lus iak  beözőnlése. Az utóbbi idő
ben szokásos berándulások, amelyeket a falusiak 
minden jó reményében naponkint is megtettek, 
most a megszálló cseh parancsnokság rendelete 
után lényeges megszorításokkal történhetik. Ez
után csakis azok jöhetnek a városba, akik köz
ségi igazolvánnyal igazolják, hogy itt valóban 
dolguk van.

— Ukrán parlam entérek Ungváron. A 
Munkácsot, Máramarosszigetet és Csapot meg
szálló ukrán csapatok parlamenterjai Ungvárra 
érkeztek, ahol a cseh parancsnoksággal tárgya
lásokat folytattak. Megnyugtatásul közöljük, hogy 
vérontásra semmi esetre sem kerül a sor.

— A rusz inok tiltakozása . A ruszin nép
tanács tiltakozását fejezte ki a kormánynál a 
Szabó Zoltán .kormánybiztossá való kinevezése 
miatt csupán azért, mert Szabó Zoltán nem ru
szin, hanem magyar.

Az árvizsgáló bizottság illései.
Nagyban folyik az élelmi és közszükségleti cik
kek árainak megállapítása, amelyeknél átlag a 

- békeárak százszázalékos felemelése az irányadó. 
Ilyenformán például a tej literje 1.50 koronában 
lett megállapítva (kettöhatvanat fizettünk érte,) 
a savanyu tejfelé 4 koronában, a vaj ára 16 ko-

rónában és Így tovább le, egész a petrezselyemig 
és fel a borig, amelynek eladási ára nagyban 
5 —6 koronában, kicsiben kimérve 7 koronában 
lett megállapítva. Reméljük hogy ezeknek az árak
nak nemcsak a papirontlesz érvényük, de a gya
korlatban is. Vagy talán ismét el fog tűnni min
den élelmiszer a piacról, mint eddig történt min
den makszimálás után ? Akkor ez az ár megálla
pítás is Írott malaszt marad, mint régen, amikor 
az ármegállapitó urak háztartásai részére csak 
tovább is uzsotaáron szerezték be az élelmisze
reket, azon elv alapján, hogy úgy vesszük ahogy 
adják, mert élni — minden makszimálás dacára is 
— csak kell. Az élelmicikkek makszimálása után 
rá fog kerülni a sor az ipari cikkek árának a 
szabályozására is.

— Az Ukránok. Mint értesülünk, az Uk
ránok átlépték a határt és Beregmegyének több 
mint a felét megszállották. Munkácsra mintegy 
500 fegyveres ukrán katona vonult be.

— A p ia c i áruk leszorítása . A megszál
lással kapcsolatban kezdetét vette a piaci árak 
leszorítása is, amely már régóta elviselhetetlen 
mérveket öltött.

— A cseh katonák nem re k v iru lh a tn a k . 
A megszálló cseh csapatok parancsnoka egy- 
szersmindenkorra közhírré teszi, hogy a cseh ka
tonáknak nincs joguk seholsem rekvirálni. Ha 
rekvirálásra kerülne a sor, azt csakis tisztek fog
ják végezni, akik igazolvánnyal lesznek ellátva.

— E lm aradt köz igazgatás i b izo ttság i 
ülés. Mivel a vármegye törvényhatósági bizott
sága nem ülésezett s igy a közigazgatási bizott
sági tagok megválasztása meg nem történhetett 
a közigazgatási bizottsági ülés — elmaradt.

— A kereknye i rém napok. Kert;knye is 
kivette részét a múlt héten az elveszett háború 
utókövetkezményeiből. Valamelyik este ugyanis 
hét, teljesen felfegyverzett, katona rontott be a 
községbe, ahol különösen egy becsületes zsidó 
családot kínozott meg. Rákerült azonban a sor a 
falubeli védtelen emberekre is. Folytonos lövöl
dözésükkel is erőszakoskodásukkal rémületben 
tartották a községet. A korcsmában ittak, egy 
szegény özvegy asszonynak pedig mindenét 
megették. Más alkalommal más kóbor katonák 
fosztottak ki ugyancsak ott egy szegény zsidó 
családot minden élelmiszerkészletéből. Az ilyen 
dolgok különben a legtöbb községben előfordul
tak. Nem is csoda. Egy szélnek eresztett hadse
reg minden féken tartott aljas szenvedélye fel
szabadult és ez nem kiméi sem életet, Sem va
gyont.

— Porosztón is nagy rib ilió t csaptak a 
fosztogatók. Fekete Tivadar körjegyző nem lé
vén otthon, lakását összezúzták, úgy hogy a 
továbbiaktól csakis a segítségül hivott csehek 
mentették meg a jegyzőt és családját.

— Remetevasgyáron vasárnap, az isten- 
tisztelet alatt a szomszédos falvak leszerelt ka
tonái nagymérvű rablást és fosztogatást rendez
tek. Itt is a kivonult cseh katonák teremtettek 
rendet, bárha nem ment simán a dolog, ameny- 
nyiben az esetnek egy halottja és 2 súlyosan 
sebesültje van. Az elfogott rablóknak 50 bot 
volt a büntetésük.

A csehek le fo g la ltá k  az a d óh iva 
ta lt. Az állami javaknak lefoglalásából kifolyólag 
a cseh parancsnokság rátette kezét az adóhiva
talokra is. Hasonlóképen járt el a fateleppel, ahol 
még a faapritót is lefoglalta. Nagy aggodalom
mal néznek mindezek elé a város szellemi pro
letárjai, a nagyon is mostoha körülmények közé 
került tisztviselők és egyéb alkalmazottak, mivel 
eddig még szó sem esett arról, hogy a lefoglalt 
állami javak és adók fejében fog-e a cseh pa
rancsnokság törvényszerű ellátásukról ■ gondos
kodni. A pénztárakban tapasztalható pénzhiány 
máris nagyon sok szegényebb tisztviselő családot 
katasztrofális viszonyok közé sodort.

— A városi mozgó nem kiméivé költsé
get és fáradtságot, még a mai rendkívüli nehéz 
viszonyok között is tudott filmeket keríteni, hogy 
a lakosságnak szórakozást nyújtson. Éppen ezért 
ez az intézményünk a legnagyobb pártfogást ér
demli meg.

 3. oldal.
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— A polgármester nem mond le. Az
elterjedt hírekkel szemben állapítjuk meg, hogy 
a polgármester nyugdíjaztatását nem kérte.

— Betörés. Szobránczról Írják, hogy ott 
a cseh megszállás után Török Hermin grófnő 
lakásában betörők jártak, akik egy hordó bort 
és az összes füstölt húst és kolbászt elvitték.

— Mérik az alkoholt. Úgy vesszük észre, 
hogy a sör kimérés máris kezdetét vette egyes 
vendéklflkben. Az alkohol tilalom ezzel lényeges 
enyhülésen megy át.

— A kath. kör felUgyelö állására az
elnökség pályázatot hirdet. A felügyelö^kőteles- 
sége, hogy a kör helyiségeit rendben tarba és 
a tagok ottléte idején a körben tartózkodjék. 
Ezért lakást és évi 960 K. fizetés kap. Az állás 
betöltésére vállalkozók Tahy Ábris elnöknél je
lentkezzenek.

— M últ évi gyiljtésUnk, Különböző jó 
tékonycélokra való gyűjtésűnk összege az elmúlt 
esztendőben 2638 K. 50 fillért tett ki. Az ado
mányok a következő célokra érkeztek be: Mol
nár Gábor árváinak 305 K. A vak katonáknak 
540 K. Az ungvári róm. kath. fiuinternátusra 
840 K. A keresztény népkonyhának 943 K. 50 
fill. Egy szegény diáknak 10 K. Összesen 2638 
K. 50 fill. Itt természetesen csakis azok az ado
mányok szerepelnek, amelyek lapunk utján ér
keztek rendeltetési helyükre.

— K öszönetny ilván ítás. A siketnémák 
ungvári intézete igazgatósága hálás köszönetét 
mond a siketnémák karácsonyi megörvendeztelé- 
sére juttatott következő nemes adományokért: 
Románecz Gizi gyüjtőivén: Czibur Sándor 10 K, 
dr. Szőke Andorné 5 K, Karczub Géza 10 K, 
dr. Pogányné 5 K, Persziiia Margit 5 K, Hrabár
Sándorné 8 K, Kiss Dezsőim 5 K, Lám Elemér 
10 K, Özv. Papp Antalné 10 K, Roinánecz M i
hály 5 K, Ambrózy Gyuláné 10 K, dr. Novák 
Béláné 5 K, Popovics Miklósné 5 K, Theedoro- 
vics Jánosné 10 K, Sznistsák Nándorné 10 K, 
Hannel Antalné 5 K, özv. Szieber Edéné 10 k '. 
Összesen 125 K. Farkas Erzsébet és Fincicky

Ida gyűjtése: Kardos Emilné 10 K, Virányi Sán- 
dorné 10 K, Lám Elemérné 10 K, Lukács Gé- 
záné 10 K, Tshamlerné 10 K, Levy Karola 10 K, 
Dr. Kaminszky József 8 K, M. M. 5 K, Lám 
Gyuláné 5 K, Groszinan Emil 5 K, Bródy M ik- 
lósné 10 K, Gerstl Manó 10 K, Balázs Soma 
10 K, Kovács Aladár 10 K, Lendvai Aladár 10 K, 
Schneck Jenő 10 K, Halász Ibolyka 10 K, Klein 
Ignácz 10 K, FUlöp Vilmos 5 K, Glück József 
5 K, Bródy Béláné 10 K, Demjanovics Ivánné 
20 K, dr, Eperjessy József 6 K. Összesen 209 K, 
Petiik Jenő 10 K, Szentelendők 8 K, Tóth Gyula 
gyüjtőivén: Tóth András 2 K, Keszli Mihály 3 K, 
Paulincsák Anna 2 K, Nagy János 2 K, özv. M i- 
halcsikné 2 K, N. N. 1 K, Kosinszky János 1 K, 
Szomják János 1 K, Szólítják Margitka 1 K 
Rutsek Ágnes 1 K, N. N. 1 K, Tóth Endréné 
1 K. Összesen 17 K. H. Kiss Géza gyüjtőivén: 
Fodor Károly 30 f, Darn Sándorné 2 K. Dobo- 
viczi Jánosné 60 f, Kopjády D. 5 K, Harmatit 
Ödön 5 K, Arday J. 1 K, Htiszka F.-né 60 f, 
Fúzeséry József 2 K, Bállá Mihályné 30 f, Kiss 
János 1 K, Bállá László 1 K, Váradi György 2 
K, Boros Andrásné 1 K, Frankó Györgyim 1 K, 
Mészáros Vendelné 1 K, Basa László 2 K, Daru 
Sándor 2 K, N. N. 20 f, H. Kiss Gézáné 10 K.
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li bálor és szókimondó lapoi
akar olvasni, fizessen elő

Összesen 36 K. Weinberger llus gyűjtése: Scliei- 
ber Samu 10 K. Weisz Márton 3 K, Kaufniann 
Arthur 4 K, Kaufman Zoltán 2 K, Gottlieb Dezső
4 K, Jakobovits Lipót 4 K, Molnár Sanyi 4 K, 
Sichermann Feri és Endre 2—2 K, Groszmaiin 
Náci 1 K, összesen 36 K. Kozár Lajos 10 K, 
Orosz Rezső 10 K, özv. Kölesei Kende Péterné 
100 K, Gulácsy Ignácz 10 K, Terray Elek 20 K, 
Korsinszky Jánosné 5 K, Csuha Istvánná 100 K, 
Vörös Károly 20 K, özv. Nehrebeczky Györgyué 
10 K, Kun Elemér 10 K, Tahy Ábris 50 K, Bla- 
nár Ödön 10 K, Güntzler Henrik 5 K, Dinovics 
Zoltán és Jenöke 5 K. Természetben adakozott: 
Vozár Lászlóim 2 métermázsa burgonyát, 7 kg. 
diót, 5 kg. aszalt gyümölcsöt, 7 kg. kölest, 3 kg. 
ge rs tlit; Uugmegyei Patronázsegylet 5 drb. fin és
5 drb. leányruhát; özv. dr. Preusz Adolfné 1 ko
sár almát; Bernáth Zsigmoud já téko t; Kakassy 
Sámuelné játékot; Sztankóczy Lenke 1 kosár 
körtét; 1 kosár d ió t; dr. Novák Endréné 1 ko
sár almát, 1 kosár diót és 1 doboz lekvárt, Krup- 
csinszky Mihályné 1 zsák burgonyát.

Lapkiaúótulajdonos:
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könyvnyomdája és könyvkötészete,
U N G Y Á R -

Készít megrendelésre mindennemű nyom
tatványokat ti. m. meghívókat,, eljegyzési 
és esketési kártyákat, rovatos kimuta
tásokat, névjegyeket, zárszámadásokat, 
műveket, havi folyóiratokat, gyászjelenté- 

seket, és körleveleket stb.
Jutányos árak.

Pontos és ízléses mukáért felelőséget vállal. 

c" P á f f W  Ííö ii i j .w l i ,  a io i& w íU v ü  íw U o é t  o 3 i ^ v n  i m  { íá tr  

e? pckMoct ltonzá lí  W c o e o  ctoát’íií'áöál.

N yom atott Földest Gyula könyvnyom dájában Ungvárt.


