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képviselőválasztásokat megelőző agitációs gyű
léseken a különböző pártok szónokai. Az egyik 
páit szónoka úgy a maga, mint pártja nevében 
többe-, in int a másik. A kenyérigérgetö páriok 
képviselőit meg is választották képviselőknek. A 
legtöbbet ígérő a több mint féltucat pártból 
alakult koalíciós kormány tagja is leit. Négy 
hónapi uralom után a kenyérigérők kormánya 
lemondott s átadta helyét egy kormánynak, mely
nek egyetlen tagja sem képviselő, tehát nem 
kenyérigérő. Mit remélhetünk egy olyan kor
mánytól, amelyik még csak nem is Ígért kenye
ret ? Van a dologban egy kis tragikomíktini. A 
kenyérigérő kormány tagjai maguk is kenyériesők 
leltek.

A HATÓSÁG a régi dicsőséggel egyetem
ben mindig késik valahol az éji homályban. 
Utcai verekedések, balesetek színhelyére a rendőr, 
már mint szanitész érkezik. Mire a rendőr meg
érkezik, a rend már minden esetben helyreállt. 
Úgy kell a rendőrnek magának egy kis zavart 
csinálni. A lisztadag rendszerint a tizenkettedik 
peicbeu érkezik, a tisztviselői gyorssegély még 
későbben. De még soha semmivel nem késett el 
hatóság úgy, mint az idei befőzésre szánt cukor
ral Akik nyár elejére várták a befőzési cukrot, 
azok kellemetlenül, de akik novemberre várták, 
azok annál kellemesebben csalódtak. Ez, kérem, 
a modernizáíődás első biztos jele. A hatóság 
szakit az eddigi hagyományokkal, az időhöz kö
töttséggel. Nem nézi, nyár van-e vagy tél, van-e 
gyümölcs, vagy nincs. Kedvesen, Ötletszeiiicn, 
kissé szeszélyesen akkor részesít bizonyos jóté
teményeiben. mikor eszébe jut. Olyan ez. mint 
mikor valaki újévkor kellemes húsvéti ünnepeket 
kíván, nyáron vesz korcsolyát és télen pepita
nadrágot. Vagy a haldoklónak kíván hosszú éle
tet. Vannak ugyan néhányan, akik azt kérdik, 
hogy mi a manót főzzenek be 7 Cseresznyét, 
diót, körtét, a.'mahajat, barackot, mikor ezeknek 
már legföljebb a magja van még meg. De nem 
is ezeknek a befőzésére utal ki a hatóság cukrot, 
hanem az őszi gyümölcsökre. Hogy melyek ezek 
az. őszi gyümölcsök? Hat a sütőtök, a papsajt, 
a kökény, a vadgesztenye, a kukoricacsutka! 
Ezeket kell most befőzni, n v it csakis ezeket 
lehet már befőzni.

A MUNKANÉLKÜLIEK népgydléseket ren
deznek, erélyes hangú fölhívást intéznek a ható
ságokhoz, nyílt levelet küldenek a kormányzóhoz, 
küldöttséget menesztenek Masarykhoz. A gyárak 
üzembehelyezését, az építkezés azonnali megkez
dését, szóval munkalehetőség teremtését köve
telik a munkanélküliek, vagy ezeknek nevében 
az. ő boldogitásukat Ígérő pártok. A sok felhívás 
credményeképen néhány vállalkozószellemü < gyén 
vagy vállalat munkát adott néhány munkastirge- 
tőnek. Ezek vállalták, markirozták is a szorgos 
munkát, de csak néhány napig. Akkor azután 
letették a szerszámot s kijelentették, hogy a nagy 
drágaság miatt a kialkudott munkabér mellett 
nem folytatják tovább a munkát. A bérek eme
lése jogos és érthető. Elvégre tisztességes meg
élhetéshez mindenkinek joga van. Itt csupán az 
eljárásban van a hiba. A munkát bizonyos ősz- 
szegért elvállalták s miután el állalták, tehát a 
bért elégnek is találták És elégnek kellett hogy 
találják, mert a munkát megkezdték. Mihelyest 
nem találták elégnek, a munkát beszüntették. 
Kevés pénzért nem dolgoznak A munkát be
szüntetik. Sztrájkolnak. Eddig a tény. Úgy egy,

mint ezer más esetben. S ha ez a tény, úgy ez 
nagyon szomorú. Szomorú a dologban az, hogy 
a inunkat beszüntették. Még szomorúbb: hogy 
egy, vagy két bét, szóval rövid időn beiül szün
tették be. Ezeknél hatványozottan szomorúbb az 
ok, amiért sztrájkolnak. Hogy miért sztrájkolnak? 
Keveslik a bért a drágasághoz viszonyítva. Két 
héten belül tehát mindennek fölment az ára. És 
pedig annyira, hogy a két hét előtti bérből, mely 
viszonyítva volt az akkori árakhoz, ma, két hét 
múlva nem lehet megélni! Fontos megjegyezni 
való, hogy ez a hirtelen drágaság csak nálunk 
állt elő, mert Kassán minden maradt a régiben, 
a kőművesek is 6 K 60 f-ért dolgoznak óráiikint. 
Tehát csal- nálunk drágult meg az élet, ez a 
legeslegszomorubb. Ez az, ami nem igaz ebben 
az egész igaz cikkben. Igaz ugyan, hogy az árak 
emelkednek, de nem kéthetenkint; de ha igen, 
akkor sem oly mértékben, mint az eredeti és a 
követelt bér közöld különbség, sőt ha még ez 
is igaz, nem lehet igaz, iiogy csak Ungváron és 
csak a kőműves-vásárlóknak drágul.

*
A KIS-ANTANT ezekből állana : Jugoszlávia, 

Románia Csehszlovákia, Görögország, Lengyel - 
ország. Ezt ugyan mi csak úgy gondoljuk, nem 
tudjuk biztosan. Gondoljuk pedig onnan, mert a 
Jonescu Aixben kijelentette volna, hogy a Kis- 
an’ant tervében öt győztes nemzetről van szó. 
Hiába kötekedik a La Actiou Francaise egy erről 
iró száma: a győztes nemzetek csak ezek lehet
nek. Óh igen! Szerbia és Románia olyan „hő
siesen" viselkedtek, hogy minden hősiességük 
dacára is elég korán harcon kívüli állományba 
kellett őket helyezni annak idején. Lengyelország 
csak 1918-ban jött létre, tehát Ő is alaposan ki- 
vetle részét a dicső győzelemből, hogy egyebek
ről ne is szóljunk. Ha a Kis-antantot a győztes 
nemzetek alkotják, akkor valóban nem lehetnek 
azok más államok, mint a fentnevezettek, mert 
azok lettek a legnagyobb hősök — a háború 
után.

FŰTHETŐ KLOZETTET követel Pesek 
tanügyi referens a felállítandó munkácsi r. kath. 
magyar fiúiskolától; ettől teszi függővé, hogy 
megadja-e a kormányzóság az iskola felállítására 
az engedélyi, ettől teszi függővé, hogy fognak-e a 
munkácsi magyar gyermekek bécét, imáds got 
és verseket tanulni, hogy elsajátíthatják-e a szám
tan és a földrajz tudományát stb. Ha nem lesz 
fűthető klozett, nem lesz magyar iskola. Hat 
gondoljon, aki mit gondol, hanem ez már nem 
is kákáncsomókeresés. Dohó-
ruszkai, nagykaposi és egyéb magyarok! Hallot
tátok-e, hogy a tótok és a ruszinok gyerekei 
mar mind fűthető klozettba járnak? Csak a ti 
gyermekeitek olyan szerencsétlenek, hogy hideg, 
nagyon is hideg klozettban kellett idáig olykor 
hiisölniök, de PeSek referens ur olyan jó, hogy 
mindenre gondol és ezután be fog füttetni a 
magyaroknak is, sőt elsősorban nekik.

M it kíván Ruszinszkó népe? — kérdi 
a „Munkács" és így felel: 1. Mindennapi kenye
ret. 2. A Z. 0  U. megszüntetését és a romániai 
határ megnyitását á szabad kereskedelem szá
mára. 3. A kék pénz azonnali becserélését. 4. A 
lakásügy demokratikus kezelését, hogy jó és 
egészséges lakás ne csak a hivataloknak jusson. 
5? Szabad agitác'öt a szojmi választások kap
csán is. 6. Adják vissza iskoláinkat. 7 Szüntes
sék meg a hivatalnokok sovinizmusát. A hivatal
nok dolgozzék, ne politizáljon. 8. Egészséges 
vasúti tarifát. 9. Helyezzék vissza állásukba tiszt
viselőinket. 10. A hivatalokba magyar és ruszin 
tisztviselőket kérünk. Ezt kívánja Ruszinszkó népe. 
Amíg ez meg nem lesz — Írja a „Munkács" - 
addig itt nem lesz béke, mert nem lesz meg
elégedettség._________________________________

Lapunk mai száma 4 oldal.

Tatareszkuk országai.
Arról van szó, hogy meg akarják-e tartani 

a győző antant és kapcsolt részei a békeszerző
dés vonatkozó szakaszait és cikkelyeit? Arról 
van szó, hogy a nemzeti önrendelkezés, a magán- 
tulajdon, a sajtó- és vallásszabadság és a többi 
eszme, amiket a békeokmány papírjára írtak, 
valósággá lesznek, vagy pedig csak írott malasz- 
tok maradnak ?

Az előbbit szeretnők, sürgetjük, talán a 
győző antant és kapcsolt részei kormányainak 
is ez az intenciója, sajnos, azonban az eddigiek
ből azt kell megállapítanunk, hogy kis kaliberű 
zempléni zsupánok, az üres iskolai referensek, 
a demagógia által felkeveredett emberek túlzó 
ügybuzgalma, vagy a jaszoméeheknek a megen
gedett határokon tulcsapó sovinizmusa, végül 
egyes „nem adok, de veszek”  elv alapján mű
ködő megváltóknak igazságossága lehetetlenné 
tesz minden tői vénybeteljcsedést, a békeszerző
dés törvényeiét is, illuzórikussá tesz minden, az 
antant szerződésében biztosított esetleges jóaka
ratot is — Erdélyben a Tatareszkuk, a Maniuk, 
Jugoszláviában a Cercmov-féle szörnyetegek, 
nálunk a fent jellemzettek azok, akik miatt nincsen 
béke és nem lehet nyugalom.

Erdélyben mindent elvetted az oláhok a 
magyarságtól és a németektől és az elvett szel
lemi és anyagi javak helyett belső ége.ö szégyell
jen, mellberugást, süvítő korbácsot és akasztó
fát adnak.

A Bácska szivének Temesvárnak utcáit vér
patak öntözi. Az ott maradt magyarság torka 
bosszura hiv, mert áldást nem kérhet, ezért 
kötéllel szorítják és dagasztják halottra. A magyar 
lapokat a sajtószabadság nagyobb dicsőségére 
sorba betiltják; a még érvényben lévő magyar 
nyelvtörvényt nemcsak a magyarság, hanem a 
németség hátrányára is se ni mibe veszik A béke- 
szerződés 61. és 63. cikkelyeit az egy éven 
belüli és tetszésszerinti állampolgári jog  meg
választásáról kijátszottak, megszegték, hogy minél 
több magyart utasíthassanak ki Erdélyből és 
tehessenek lelkileg és testileg tönkr?.

Nálunk is sok mindenről lehetne szó. de 
hiábavaló volna meg is kísérelni a panaszok 
megírását? Mi megírnák, de úgy sem olvasná 
senki, mint ahogy eddig is megírtuk és hiába 
irtuk.

Fökép az iskola-ügynek, vagyis a béke- 
szerződés első szakaszának itteni kezelése, ha 
jogosan lehetett ezideig is a nyilvános kritika 
tárgya, akkor még inkább jogos ma, midőn lát
nunk kell, hogy a magyarságnak minden fára
dozása a magyar felsőbb, közép és elemi isko
lák felállítása iránt kárba veszett es nevetségessé 
válott. Kassán a premontreiekbe kötöttek bele 
és ezen a címen nem adják meg a rk. hitköz
ségnek a magyar gimnázium megnyitására való 
Jogot. Komáromban elvették a bencések birto
kait, azután magángimnáziummá degradálták a 
híres intézetet, hogy ne legyen képes feltartani 
magát. Ungváron, a mi városunkban bújik ki 
legjobban a szög a zsákból akkor, amikor a 
kormányzóság megadja a nagy kegyet egy kath. 
magyar gimnázium felállítására, de alantas közegei 
előkapkodott és a hitközség memoranduma által 
kellő értéktelenségükre leszállilott kifogásai miatt 
az iskola a valóságban még ma sem nyilhatott 
meg.

A békeokmány itt 
is békeokmány, de a végrehajtás ilt is végre 
nem hajtás, csak annak látszata A románoknak 
a 61.-ik és 63.-ik cikk nem tetszik, az ellen 
állítják fel a Tatareszkukat, nálunk főképen a H.
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és 9. cikkelyek nem szimpatikusak a csehszlovák 
államnak, tehát az ellen való munkálkodással 
hiszik egyesek, hogy érdemeket gyűjthetnek ma
guknak az állam elnöke és egyéb vezetői előtt. 
Mi csak azt m ondjuk: amíg nem lesz a törvé
nyek végrehajtásában. Így a békeokmány parag
rafusainak végrehajtásában is részrehajthatlan, 
hátsó gondolatok nélküli, becsületes szándék és 
férfias, kitartó erő, addig nincsen egy Jugoszlávia, 
nincs egy Románia,

Az ungvári magyar -gimnázium Ugye
e sorok Írásának pillanatában a következőképen 
á l l : A rk. egyháztanács a kormányzóság irásbeii 
engedélyének birtokában van és miután teljesítette 
a megnyíláshoz előirt összes feltételeket, minden 
nap várja, hogy a kormányzóság a tanulóit be
iratkozására való [elhívást engedélyezni fogja. A 
kormányzóság azonban — úgy látszik - -  azok
nak bef-lyása alá került, akik a magyar gimná
ziumot ebben a városban lehetetlenné akarják 
tenni. Hogy kik azok. helyesebben: ki az, 
ugy gondoljuk, mindenki tudja már. Pesek tan
ügyi referens az, aki a rk egyháztanácsnak az 
iskola elhelyezésére vonatkozó tervét mindenféle 
nevetséges és kicsinyes okok alapján nyilván 
csak azért kifogásolja, hogy ezzel a magyar gim
názium rnegnyiiásáf lehetetlenné tegye. (0  ért a 
kifogásokhoz Munkácson addig nem engedélyezi 
a magyar elemit, inig nincsen az iskolának fűthető 
klozettje)

A napilapok részletesen közölték az ungvári 
magyar gimnáziumnál felhozott kicsinyes ésgyanus 
kifogásokat, valamint az egyháztanácsnak azok 
ellensúlyozására a vicekormányzóhoz beterjesztett 
memorandumát is. Mi nem részletezzük, csak 
megállapítjuk,

És a legszomorubb az, hogy ezt eddig csak 
kisebb Tatareszku., csinálták, akik nagy szolgá
latot véltek ezzel csinálni az államnak, de most 
már a kisebb I ularcszkukn.ik mintha a nagyob
bak is felülnének már és mintha egészen az a 
jelenet játszódnék le, mint mikor a kis babák 
módjára a nagyobbak is selypitve és kényes- 
késen próbálnak mozogni és beszélni.

Pesek referens olyan valamit mondott, hogy 
az ügy döntés végeit a minisztériumba kerül.

Ezzel talán elő akarta készíteni a magyar
ságot a legrosszabbra? A jontos okokból meg
adott engedélynek ilyen nevetségesen semmi ok 
alapján való esetleges visszavonására akarta talán 
Pesek ur ezzel a kijelentéssel előkészíteni a 
magyarságot ? És a kormányzót is ezzel akarta 
talán neki biztatni, hogy hárítsa el magáról ezt 
az ügyel, illetve a magyar gimnázium megölését? 
Hát mi van Podkarpatszka Rtisz tanügyi autono 
miával, hogyha még a tantermek jó vagy rossz 
voltát illetőleg is Prágában döntenek?

Hát azt hiszi Pesek, hogy mi magyarok, 
nem ismerjük a politika nyelvét? Azt hiszi, hogy 
mi a szemünkön a vakság hályoga ül? Ugyan
csak azt gondolja, hogy ezzel beugratja a vice- 
kormányzói egy olyan politikai hibába, amit ké
sőbb alig korrigálhat ? Hát higyjen, amitakar, de 
mi ha egy-egy pillanatra miniha mindent elve
szettnek gondolunk is jobban meggondolva 
a dolgot mégse hisszük, hogy annyira menjen a 
dolog és annyira a hiba és következetlenség tör
ténjék — a magyarság, a béke és az igazság ká
rára. Ha pedig mégis megtörténik, hát rajta. 
Mi magyarok legfeljebb az első cseh tisztviselőbe 
vetett reményünket is elveszítjük, de azért ma
gyarok maradnak és itt maradunk és sokkal el- 
szántabb magyarokként maradunk itt, mint kü
lönben. Vicekormányzó U r! Tudja-e, hogy a 
munkásság is kíváncsian várja az Ün határoza
tát? És tudja-e, a kormányzó ur, hogy nem 
volna következetes, hogy azt, amit egyszer meg
adott, iiyen utón tenné ki annak, hogy vissza
vétessék? És hogy mi ezeselben az antanthoz 
fordulnánk?

•
Lapzártakor nyeri értesülésünk szerint Pesek 

kijelentette, hogy a kath. magyar főgimnázium 
kijelölt helyisége megvizsgálásánál fölvett jegyző
könyvek csakugyan Prágába kerülnek és ott fog
ják eldönteni, alkalmasak-e azok a kijelölt célra 
vagy nem. Szóval a nagyobb dolgot, hogy ad
hatnak-e nekünk magyar főgimnáziumot vagy 
nem, azt el tudtál, dönteni Ungváron is, de a 
részletkérdést már csak Prágában leltet eldönteni. 
F,. az ami előttünk különíts sőt — kimondjuk — 

sen gyanús. Sejtettük mi már, hogy itt 
m ű i,., készül. Sejtettük akkor, amikor a magyar 
gimnáziumnak a kormányzók állal való irásbeii 
megadása után Peáeknek sőt Ehrenfeldnek is

azonnal dolga akad Prágában. Sejtettük, de nem 
szóltunk, vártuk, hogy mi lesz. Most már latjuk 
és még jobban, még erősebben, még ígéretekkel 
teljesebben helyezzük kilátásba, amit fentebb 
mondtunk úgy,

Nevek, dolgok.
Adyról Írnak a pesti lapok: költő volt-e, 

politikus volt-e, magyai volt e? Megállapításuk, 
hogy szavai magyarok voltak, a dalai művésziek 
lehetlek, a gondolkozása új gondolkozás volt, 
de Ady maga, az Ady lelke nem voli magyar 
lélek. A szóvirág ugyan magyar volt, de ö kitépte 
a hazai rögből, a nyug Ji szélnek dobta oda s 
az internacionalizmus, levegőjében kóvályogtatta 
azt. Jászi az ö költeményét ina oda mottóul az 
elé a könyv elé, amelyben szétkinálta Magyar- 
ország födjék A Károlyi forradalom kitörésekor 
(hálából azokért a politikai költeményekért, me
lyeket a nemzetköziség dicsőítésére irt, tehát 
hálából Magyarország temetési énekeiért), benne 
a sírba készülőben ünnepelték a forradalom köl
tőiét. A kommunista tanítók az ö költeményeit 
taimltatták a diákokkal, az agitátorok az ő verseit 
süvítették a vörösre mázolt hordók tetejéről. Adyt 
sem egy hosszú élet nem rehabilitálhatta volna J 
soha, sein halála nem rehabilitálhatja annyira, 
hogy elfelejtsük egy ország halálát, mellyel ö 
amint nem érzett a veszedelmek, éppen úgy nem 
tudott volna érezni a szenvedések óráiban sem 
Ady. a magyar Ady, ha élne, — szörnyű kimon
dani de most is a bécsi magyaroknak Írna és 
Gábor Andoroknak adna kéziratát.

*
„Öntudatos zsidók" aláírással adták ki 

a magyarországi zsidók azt a nyomtatott irás- 
müfélét, amelyben a numerus clausus ellen nyá- 
ladoznak. Hogy a numerus clausus az egye
temen a zsidó ifjak, zárt számarányát jelenti, azt 
már mindenki tudja, de hogy a levél aláírói ilyen 
jól belejöttek a névváltoztatásba, azt az itteni em
berek közül nem tudja még mindenki. Pedig hát 
úgy van, hogy akik régebben sznbadgondolkodó 
magyarok, aztán radikális honmentök, végül a 
Kimkormány idején öntudatos proletárok voltak: 
legújabban valami csudálatos á'alakulással ön
tudatos zsidókká vedlettek. Rövid egy-két esz
tendő alatt ez tehát a negyedik áltnídnos nevük, 
amely a gyakorlatban ily módón fog jelentkezni:
A magyar színház igazgatója, Vajda László úr 
ismét visszaveszi a Móric nevet; W eiilie im cr 
Emilből megint Cliájem lesz: Sebestyén Gézá
ból kimarad a Géza és ugyancsak megmarad a 
Mór. Bródy Istvánból kimar.d az István s vissza
jön Efraim. A Bárdos Artliurok ismét zsidósak 
lesznek, a Riebnerek Miksák s a keletiek ismét 
Artliurok, de Salamonok. Hogy megijed - c valaki 
Magyarországon az „öntudatosan" kilépők nagv 
hadseregétől, nem tudjuk, de hogy Palesztinában 
nagy szükség volna néhány iiyen öntudatos had
fira, annyi bizonyos. Az arabok még nem érte
nek a politikához, oda még elvándorolhatnának, 
ott egy néhány elszánt „öntudatos" nagy csodát 
lehetne; beállítana, mvd öntudatos zsidó, foly
tatná mint szabadgondolkozó arab, lenne később 
radikális honmentö, Legvégül pedig öntudatos arab 
proletárrá lenne és megmentené ott is a világot! 
Azok a neveletlen, kultúra nélküli arabusok na
gyon várhatják őket és talán még jóidéig hinné
nek nekik, de Magyarországon már mindenki 
tudja, hogy szabadgondolkodó, radikális, prole
tár, meg öntudatos zs idó : az — mind egyre 
megy, s ez ott már neki legyen mondva,, — nem 
veszedelmes. A zsidókból Magyarországon csak 
azt becsülik már, aki nem mondja magát „radi
kális- „szabadkőműves" „ön'udatos" független 
magyarnak, nem mondja magát öntudatos zsidó
nak sem, csak egyszerűen zsidónak, mert annak 
született, de nem dolgozik az ország népét je
lentő magyarság ellen sem, mert azok között 
született és él. hogy pe ig nem dolgozik elle
nünk, azt nem megkülönböztetett kifejezésekkel 
és máról-holnapra cserélgetett nevekkel fejezi ki, 
hanem annak az erkölcsi törvénynek ki nem ját
szásával, hogy amit nem kívánsz magadnak, ne 
tedd embertársadnak, a magyarnak sem!! A ne
veknek kedveznek ugyan még ma is a konjunk
túrák, de nem minden országban, csak győz
tes országában. Igaz, hogy ott nagyszerűen ked
veznek ! ♦

Székesfehérvár érdemes püspöke sok min
denről nevezetes, de kevesen tudják, hogy egy
szerű, szinte aszkéta életű föpásztor.

Kevés helyen dühöngött a csőcselékzsar
nokság ugy, mint az ő székvárosában. Már Ká
rolyi bambasága idejében is. Sajnos, e csőcse
lékkel meglévedt vörös tanítók, ügyvédek, meg- 
kótyagosodott inttellektuelek vezették.

A proletárdiktatúra kezdetén, 1919, áprili
sában megjelent a püspöki aulában dr. Steincr 
Jakab ügyvéd vezetése alatt a helyi direktórium 
küldöttsége és elmesélte Prohászkának, hogy ime 
inár most eljött az uj Messiás és Marx evangé
lista írásai szerint megy az uj rítus. Ennélfogva;

Sajnáljuk, de püspök elvtársnak a direk
tórium csak két szobát engedélyezhet lakásul.

A püspök elvtárs ajkai körül finom tzár- 
kásziikus mosoly jelent meg és igy válaszolt:

Nagyon köszönöm megtisztelő fáradsá
gukat cs küldőiknek atyai gondoskodását, de 
bőkezűségükkel igazán nem élhetek. En eddig 
csak egy szobában laktam es az innét túl is elég 
lesz nekem.

A vöjös bölcsek összenéztek, makogtak va
lamit. a torkukat köszörülték és elkövetkeztek a 
palotából.

Az igazi „e llá ta tlanok".
Az igazi „'.Hálátlanok" néni ti vagytok, fő

városi polgárok úr; munkások, bárha senki sem 
tagadja, ti sem dúskálhattok a földi „élelmi" 
javakban. Meri (i már csak számotok sulyá/al, 
lapjaitok hangjával, felvonulásaitok zúgásával és 
dübörgésével, de igen sokan ügyességetekkel, 
utánniárástokk.! mégis csak ki tudtok magatok
nak vívni mindig egy keveset, legalább a fej
adagot és lm valami baj áli elő, felszólainlás- 
tokra előbb-utóbb azt is megszüntetik. Az igazi 
ellátatlan az a taracközi járásbeli, királymezei 
vagy németmokrai szegény „nem szerződött" 
kincstári érd munkás, aki sem fejadagot nem 
kap, sein ügyeskedéssel semmit nem szerezhet, 
mert óit krumplin kívül egyéb nem terein, sem 
újságja, sem szakszervezet, sem pártja, serit el
nöke nincs, aki érdekében kövelelöleg lépne fel, 
még az éjszaka sem pártfogolja, még csak csem
pészettel sem szerezhet magának valamit: honnan 
szerezhetne, talán a hegyeit ormairól?

A havasokban, a Kárpátokban, a taracközi 
járásnak főképen ti. n. német falvaiban, telepit- 
vényeiben csupa erdötnunkás lakik Ezeknek egy 
része szerződésben vau a kincstárral (szerződöt
tek), másik része csak.alkalomadtán áll munkába, 
mert a sok jelentkezés miatt vagy mások miatt 
nem vették fel, vagy nem állhatott be szerződött 
munkásnak. Az utóbbiak vannak többen és bár 
az előbbieknél; nincsen valami rózsás állapotuk, 
de azok mégis vásárolhatnak legalább kukoricát 
a kincstártól, fejeukiut egy kilót egy hétre. Ezek 
ebből a kukoricából sütnek kenyeret, ebből süt
nek kevés pogácsát és ezen élnek, amióta ezek 
az állapotok tartanak A szerződésnélküli mun
kások még ehhez a kukoricához sem juthatnak 
hozzá. Azoknak nincs egyéb táplálékuk, mint a 
krumpli és némelyiknek egy kevés tej, amit a 
sovány táska termel. Szörnyű el is képzelni ezek 
helyzetét. Hihetetlen dolgokat Írhatnánk, de nincs 
kedvünk a cenzúrának törlésre alkalmakat adni. 
Amit pedig ilyenformán megtudunk, azt a leg
jobb forrásból tudiuk meg. Csülörtököu itt járt 
arról a vidékről egy kisebb küldöttség A ZOU. 
igazgatóját, Hftllaéek urat keresték és neki pa
naszkodtak el, hogy bár ők is „ellátatlanok", 
(de még mennyire I) nekik nem utalják ki a fej
adagot sem Hiába mennek Taracközre, ott a fő- 
szolgabiróság nem tud róla, hogy számukra ér
kezett volna valami.

Holiaéek ur tudni véli, hogy innen már 
elment az ö számukra is a gabona — de hát 
akkor hol leltet?... És jól fognak-e ezek az em
berek lakni abból, amit innen elküldenek, de 
hozzájuk el nem jut?

Felszólalunk e szerencsétlen emberek érde
kében és kérjük az illetékes köröket, hogy 
segítsenek, ha nem az igazság, hát a könyörlllet 
nevében segítsenek és ne hagyják elpusztulni 
ezeknek a német községeknek igazán értékes, 
józan, becsületes és szorgalmas népét!

Nemzetközi törvényszék lesz Hágá
ban. Az „United Press" közli, Itogy Rool volt 
külügyi államtitkár, aki most tér vissza európai 
útjáról Amerikába, magával hozza a nemzetközi 
tlönlöbiróság kidolgozott rendelkezéseit. Hatvan
két fejezetből áll a tervezet, amely valamennyi 
állam nemzetközi jogászaival és állatnférfiaival 
folytatott tanácskozások alapján jött léire. A ter
vezet szerint a döntöbiróság 11 bíróból és Itat 
szavazóbiróból fog állani. Ezeket kilenc évre vá
lasztják és a birák újból választhatók. A bírák 
csak kollégáiknak többségi szavazata alapján 
mozdíthatók el. A döntőbíróság a nemzetközi 
szerződések megsértése, nemzetközi törvények 
kidolgozása és a nemzetközi kötelezettségek meg
szegése esetén Ítélkezik, a büntetéseket kiszabja 
és Ítéleteit nem lehet meglelebbezní. A tervezet 
szerint a nemzetközi törvényszék székhelye Hága 
lesz és minden évben julius 15-én tartozik a nem
zetközi törvényszék összeülni.



HATÁRSZÉLI UJSÁQ, 3. eldal.
19&0 október 10.A d en u nciánsok v ilága .

Sliola Károly zElncskai esperes elhurcolása.
A denunciánsok világát éljük. Aki saját 

korai bűnét palástolni akarja, aki a Csehszlovák 
állam ellen esetleg elkövetett cselekedeteiért 
amnesztiát szerelne kapni, aki minél gyorsabban 
akarna egy amerikai útlevélhez jutni, aki bosszút 
liheg valamelyik embertársa ellen, akinek nincsen 
elég dohánya és kellene, akinek nincs kedve 
dolgozni, de éhezni sem akar: az ma mind fel
csap denunciánsnak és az ember sohasem tudja 
mikor sujt le rá egy-egy ilyen gonosz senimire- 
való machinációja következtében a meghurcolta
tás, a meggyaiázás, bebörlönüzés, megkinzás ezer- 
fejil sárkánya.

A denunciánsok egy része működésük első 
sikerein felbuzdulva, két-iiárom hónapon bellii 
rendesen előrelép a ranglétrán és n n. spicli, 
vagy éppen agenf-provokatőr lesz belőlük. Akii: 
ennyire aljasodnak, azokat már a becsületes em
berek ártatlan tekintete sem képes többé meg 
indítani Gyalázatos manöverkedésük legszörnyübb 
példáját lásd és olvasd az Esti Újság f. h ó b -ik i 
számában megjelent Sötét napok cimii cikkben, 
ahol már az. orosz és magyar bolsevistákat is 
megszégyenítő módon viselkedtek a bánfai öreg 
szerzetessel szemben

Mindezeket egy hozzánk közelálló ember
nek, a derék, tiszteletreméltó, már 35 éven át 
papi hivatásának a legbu/góbban megfelelő es
peresnek, Sirolu Károly zalacskai plébánosnak 
elhurcolása alkalmából Írjuk. Denunciánsok, spic
lik, agánt-provokáförük vitették el, anélktii, liogy 
csak valaha is beszéltek volna vele. Eddig rendesen 
szóval vagy Írással csalták tőrbe az ártatlan ál
dozatokat ; legalább is keresték az alkalmat, ho: y 
beszéljenek velük. Egy esetben is keresték, de 
ó'.re.'rt esperes nem volt otthon, így nem is be
szélhettél: veie, i :ásókat sem sózhattak a nya
kába, li iditerveket sem inuto.-.ath -ti ak meg néki, 
nem, mindebből semmi sem történhetett, de ha 
nincs ok, akkor leltet az igazság talán erőszak; 
kedden reggel eljöttek és elvitték Sliola esperest 
Pozsonyba.

Reszket a toli a kezünkben; össze keli 
szorítanunk az ajkunkat. Október liatodikának 
vigíliáján talán tizenhárom helyre volt kiadva a 
parancs, hogy a magyar szenvedésekből uj ma
gyar október Itat legyen? Nem tudjuk, de lta  
Siroia magyarsága bűn, akkor isi is mindannyian 
bűnösök vagyunk.

Siroia esperes busz év óta szolgálta Zalacska 
község r. kath. híveinek lelki szükségleteit. Az 
« anyanyeiviikön beszél velük, prédikál nekik, 
vigasztaija őket. Arról nem leltet, hogy ö — mert 
magyar földön született és magyar nevelésben 
részesül: — magvarnak érzi és vailja magát. 
Ezért beil öt mo-d az aradi október hatodikéin 
figyelmeztetni ?

Ügyét még nem tudjuk hivatalosan, de biz. 
fosra vesszük, hogy bocsánatkér lsek között fogiák 
hazaküldetii Pozsonyból, ha meglátják, hogy a 
dcnunciáusok alávaló gonoszsága mindennek a 
magyarázata.

A g azd á k a t ú jab b veszedelem  fen yegeti.
A cseh nagytőke Szlovenszkó ellen. 
Kiirtják a marliatenyésztést, húsipart és

kereskedelm et.*

Azon érvágások és merényletek beláthatat
lan sora közt, miket Szlovenszkó mezőgazdasága 
ellen elkövetlek, nem utolsó helyen áll a Dobyt- 
karske Druzstvoba, a Prágai Husipari R. T.-b 
löm iríllt cseh bankcsoport törekvése, amellyel a 
szlovenszkói vágóállat állományt megkaparitani 
s az itteni húsipart iiző magyarokat, szlovákokat 
koldusbotra juttatni igyekszik.

A Dobytkarske Druzstvo nem elégszik meg 
az eddigi babérjaival. Hogy féltucat üzlethelyisé
get utaltatott ki magának a hivatalokkal akkor, 
midőn a benszülött iparosok kettős üzleteit be 
csukták, hogy duplaáron mért a maximális árak 
Idején, a hústalan napokat be nem tartotta s a 
borjú kiviteli tilalom dacára w<»ggonszáinra csem
pészte ki a borjut a nrágai bécsiszelet kedve
lőknek és vígan száki., fuvaroz egész Szloven
szkó területén, mig a helybeliek mozgási szabad
ága meg van bénítva. De nemcsak Szlovenszkói

'" 'W te  a gyarmatnak, hasonlóképen járt el 
1 zkón is. Ungvári megbízottja révén a ke
reskedőket kifosztotta, dovolenkdkat állított ki,

A Komáromban m«jjel»nő .Barázdából'.

ez' csc!<U zsebelt, csempészte a vágó- 
erőszakkal elvette a kereskedők ökreit,

atanigitott es láncolt. Persze büntetlenül.
Most döntő ütközetre készül-, felvonultatja 

' minisztériumokban összes nehéz tüzérségét, 
8 beadja a kegyeleni-

° j S a z , e8ész szlovenszkói és rusziuszkói 
oiailiatenyesztésnek, húsiparnak és iátegye a ke- 
zet a szlovtnszkói és rusziuszkói te; illetek egész 
oiarhaálloináiiyára. A földmivelésügyi miniszte- 
Numlol nem kevesebbet követel, mint, hogy mo
nopolizálja az egész marha-kereskedelmet s a 
monopóliumot adja ki egy, az Agrarna Banka 
vedo szárnyai alatt lévő konzorciumnak, amely
nek elen a Dobytkarske Druzstvo áll. Ha ez a 
Szlovenszkó és Ruszinszkó mezőgazdasága ellen 
1I‘ ,?SZ1.1, demokráciát megcsufoló merény
let sikerül, akkor a magyar, szlovák és ruszin 
gazua ezentúl már a saját marhájával sem fog 
rendelkezni, az iiteni húsiparnak pedig egysze
rűen leütik a fejét. Pej nélkül pedig a test el
vérzik, meghal, elpusztul, a benszülött iparosok
nak vagy ki keli vándorolniok a saját otthonuk- 

Pedig más foglalkozás után nézhetnek.
M i.; t ?! -  hogy a prágai Húsipar R. T. újabb 
milliókat préselhessen ki a szlovenszkói marhák 
veréböl és zsiijából.

A iegerélyesebben tiltakozunk ezen újabb 
Kolonizáló merénylet ellen, amely hivatva volna 
ismét egyik legvirágzóbb belföldi kereskedelmi 
'•'S iparágunkat megsemmisíteni, tönkretenni és 
kiirtani. Husiparosainkat és húsipari kereskedő
inkéi figyelmeztetjük, hogy a Dobytkarske Druz
stvo által a létük ellen megindított harcban el
érkezett a döntő pillanat. Ha most nem fognak 
össze és egy a mezőgazdasági termelőkkel való 
közös akcióval nem szegeznek ők is hathatós 
fegyvert a Dobytkarske Druzstvo mellének, ak
kor az egyszerűen kivégzi őket. Eddig kitűnő 
összeköttetései révén még minden büntetlenül si
kerűit neki, ha nem lépnek közbe, rövidesen zse
bében ívsz a monopólium és akkor már minden

{ Ú J D O N S Á G O K .

Oszt tiíinkózás.
Irta: MÉCS LÁSZLÓ.

Terelgetem nyájam őszi erdöszélen.
Minden kis virágát összekeresgéiem
Az őszi mezőnek.

Éiet-erdő mélyén méla zene szó la l:
Muzsikál a Halál, sóhajos vonóval 
Muzsikál a fákon.

A vonó siklása : sorsoknak hullása . . .  
Színesen, dalosán örök elmúlásba 
Hullnak a levelek.

Riadoz a nyájam : szivemnek ezernyi 
Aranyos bárányát de nehéz terelni 
Őszi erdöszélen I

Már szét is bocsátom : kit. erre, k it arra, 
Magam meg ledülök a zörgő avarra 
Halkan tilinkózni.

Akinek átokként bánat ül a mellén,
Akinek könnye var. jö jjön ide mellém, 
Üljön az avarra.

Fölveszem tavaszról maradt tilinkóm at 
S elfújom bánatát minden búsutónak, 
Tavaszra várónak.

Hynien. Ujlaky József és Koválcsik Irén f. 
hó 3-án tartották esküvőjüket a rk. templomban.

K irá lyháza i p lébánosnak dr Uhl
Károlyt, a szatmári püspöki papnevelő-intézet 
kiváló biblikus tanárát nevezte ki a szatmári 
püspök. Dr. Ublt nemcsak mint tudós theologiai 
tanárt, hanem mint kiváló zsurnalisztát ismerjük. 
Szerkesztője volt a jobb világban a szatmári 
Heti Szemlének is A szatmári egyházmegye róni. 
kath. papnövendékeinek nevelését a püspök a 
Jézustársasági atyákra bízta, igy jött el a tlieol. 
kathedráról az ott 11 évet töltött kiváló tanár, 
hogy most mint lelkipásztor, maga tegye azt, 
amire eddig az ifju generációt olyan nagy tu
dással és lelkesedéssel tanította. •

— Új lapok. Hir szerint az Ungvári Mun
kás szocialista lap újra megjelenik. Hányadszor? 
Egy Revu cimü folyóiratra is kilátás volna, amit 
Fűzi elvtárs szerkesztene. Nem tudjuk, hogyan 
szerezte meg ez a csehszlovák polgárnak még 
fiatal csehszlovák polgár a jogot, hogy itt lapot 
szerkesszen. Lesz riport lapunk is, amit Toll 
címen Havasék állítanak össze. Ezekkel idáig 18 
(tizennyolc) lap jelenik meg fővárosunkban és 
még panaszkodjék valaki, hogy itt nincs -  kul-

— M agyaro rszág i posta. A Tribuna je
lentése szerint Magyarorzsággal újra megkezdődik 
a postaforgalom. Egyelőre cenzúrázni fognak.

Az UAC. je lvé n ye i megérkeztek és 
Klein Ignác Nagyhid-utcai kereskedésében 10 K- 
ért átvehetők. A jelvények alkalmasak olyanok 
megajándékoztatására is, akik talán nem tagjai a 
Klubnak, hanem aziránt szívesen érdeklődnek.

— Hangverseny. A D. Alexandrovics a 
petrohradi „Mária 4 operának híres tenor solis- 
tája városunkba érkezik és két hangversenyt fog 
adni. Az első hangverseny f. é. október hó 18-án, 
a második pedig f. é. október hó 21-én lesz a 
városi színházban.

- Értesítés. Az „Alt. Fogyasztási Ért. és 
Hitelszövetkezet14 igazgatósága és felügyelő b i
zottsága f. hó 3-án tartott együttes ülésén - 
tagjainak kívánságára belétkezelés bevezetését ha
tározta el. Amidőn t. tagjainkat erről értesítjük, 
közöljük: hogy a betétkezelés minden kedd és 
péntek d. u. 4 6-ig történik. Betét átvételére 
egy igazgatósági tag s a főkönyvelő együttes je
lenléte szükséges. A betétek utáni kamatot a 
piaci viszonyoknak megfelelően állapítjuk meg.

Az Igazgatóság. Folyó heti liszt szemé- 
lyenkint ! és 1 '/« klgr. cukor ‘/^ kgr. és petro- 
leumjegy a tagjaink részéről átvehető. Továbbá 
megérkeztek a férfi strapa-cipők, párja Kor. 198 
— Vidéki szövetkezeteink figyelmébe: ugyanezen 
cipőknél még engedményt nyújtunk. Alt. Fogyasz
tási Ért. és Hiielszövetkezct.

-- A beregszászi s ía tá riá lís  b íróság a 
magyar agitációval vádolt Murzsa Elek ügyében 
Dr. Reizman Simon ügyvéd védelmeit meghall
gatva az ügyben magát illetéktelennek jelentette 
ki és a port a beregszászi törvényszékhez utalta. 
Érdekes, hogy már az állami hóhér is ott volt 
Beregszászon. így informálják némely dolgokról

Prágát.
Vigalmi adóból egy hónap alatt közel 

harmincezer koronát vett be a város. Egészen 
jól indul és mi örvendünk neki, mert ez azt is 
jelenti, hogy kisebb lesz a városi póladó. Érte
sültünk arról is, hogy a vigalmi adó a vendéglői 
étkezésre utáltaknál el fog maradni. Nagyon he
lyes, hiszen senkisem jókedvében eszi, aki eszi 
a vendéglői koszíoí.

— Szabó Dezső. „Az elsodort falu" cimü 
müve lapunk kiadóhivatala utján megrendelhető.

N y ila tkoza t, Kaptuk a következő ny i
latkozatot: Igen tisztelt Szerkesztő U r! Szíves
kednék nyilvánosságra hozni, hogy a b. lapja 
legutóbbi számának vezércikkében említett és a 
remetevasgyáii tanítónő fizetésére és a kineve
zését hátrál! Hó momentumokra nem mi hívtuk 
fel a szerke:- ‘őség figyelmét. Remete vasgyár, 
1920. okt. 8. 7d(7/ József tanító, TdZ/r Ilonka ta
nítónő. — A i.vö,okozatot közreadtuk! ,A tanító 
urak és a tanítónők - - ezulán se mondjanak 
nekünk semmit. Mi azokat a dolgokat, amik or
voslást kívánnak úgy is megtudjuk, mert az iiyen 
dolgok maguk árulják el magukat. És amit igy 
negtudunk, azt sine ira et stúdió nyilvánosságra 
fogjuk ezután is hozni, hiszen az újság arra való, 
hogy ellenőrizzen, kritizáljon, jav-ilson. Szemé
lyekkel e kérdéseknél csak ott foglalkozunk, ahol 
már másképen eredményt el nem érhetünk Szerk. 

A nagyváradi halálraítélteket, Csécsy
ezredest és 3 társát felmentéi lék.

A lengyel zsidók ú jabb akc ió ja . A
felülvizsgáló közegekkel megáliapittatott, hogy 
Kárpáto Russia egyes megyéiben telkek vagy in
gatlanok lettek túlmagas árakért eladva. A tulaj
donosok (lengyel zsidók) kihasználták az alkal- 

at és az Amerikából nagy számban visszaér- 
kezöknek ingatlanaikat annyi dollárért adták, 
amennyi cs. sz. koronát követeltek volna az itteni 
vevőtől. Hogy ezen csalásukat takarják, olyan 
adás-vevési szerződéseket Írattak alá a helyzetet 
nem ismerő vevőkkel, amelyeken a megfizetett rész 
koronákban volt feltüntetve, nem dollárokban. A 
szerződéseket a jegyzők Írták le anélkül, hogy 
az eseteket feljelentették volna. Az irsavai csend- 
őrség által megáll;pitott esetek a beregszászi 
törvényszéknek és pénzügyigazgatóságnak lettek 
jelentve megbüntetés végett. Az 1919. november 
28-án kelt a tör. és rend. gyűjtemények 644 szá
mában megjelent kormányrendelet értelmében 
ezen eljárás valuta csempész kereskedelemnek 
minősíttetik. Hasonló esetek a rendőrségnek, 
vagy csendőrségnek haladéktalanul bejeientendők. 
(Barázda).

— Szüret után . . . nemcsak esküvők szok
tak lenni, hanem a gazda is számol. T e lié t: fél
annyi amennyit remélt. Az igaz, hogy kétszer 
olyan jó, mint máskor szokott lenni és igazán 
megnyaltuk a szánkat a 30 fokos édes must után.

Világhírek. Az orosz szovjet erősen 
bomlik. A népbiztosok Németországba menekül
nek. — A lengyel-orosz fegyverszünetet kedden 
— a lengyeleknek kedvezően — megkötötték.
NyMgáJg9.1.iQj9 Lengyelországé.
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— Ma délután 3 órai kezdettel lartja 
meg első bajnoki mérkőzését az UAC. Ruszinszkó 
bajnokságáért a Munkácsi Sport Egylet jóképes- 
ségii csapatával.

Schioppa Lorenzo pápai követ nagy 
ünnepélyek között bevonult Budapestre. Kijelen
tette, hogy egy nemzetre akadt, amelynek nagy 
fájdalma van, nagy reménye van és nagy szere
te ti van. — Az olasz követ: Castagnetta herceg 
is megérkezel!, aki maga kérle, hogy Budapestre 
küldjék.

— A m últ vasárnapon tartotta meg az 
UTK. harmadik bajnoki mérkőzését az Eperjesi 
TVE. kombinált csapatával, melyet fölényes játék
kal 8 :0 -ra  vert meg. Borús idő, a nézőtéren 
helyenként poíoncsapadék.

— Buttkay Wiczmándy Ödönről, Zemp
lén vármegye halottjáról röviden már lapunk 
múlt számában megemlékeztünk. Nagy idők nagy 
embere, hosszú évek viharvert férfia ment el az 
ősnemesi magyar portáról, akinek csakugyan 
magyar volt minden porcikájában. Mint a nagy- 
betolyásu jogi kapacitás a XIX. századnak, főként 
a 48-as éveknek tevékeny szószólója és az úgy
nevezett régi jó világnak ékesenszóló szinbóluma 
volt. Sokat tudna róla a krónika beszélni, de 
még többet a zajos követválasztások, amikre a 
környékbeli proletárokká vedlett falusi nép le
mondó nyelvcsettintéssel emlékezik vissza. Ősi 
magyarságát a legkonzerváltabban megőrizte élele 
végéig, hiszen rideg kriptájában is diszntagyar- 
ban költözött. Halála előtt egyre azt rebesgette, 
hogy még nem mehet el, meg kell várnia a régi 
jó  időket és ha ez megjön, akkor már meghal
hat, nyugodtan, békés-szép-fehéren. És inte el
ment, hattyúdalát is magával vitte, hogy elmene
küljön abból az uj világból, mely nem tud bele
férni az ő tradicionális régi — jó világába. Nyu
godj békében boldog testvérünk és a terveket 
hagyd azoknak, akik bírják még a harcot s ener
giájuk remény-virágokból gyiimölcs-jövöt terem

-  M észárosék koncertje  N agyltaposon. 
Ma vasárnap nagyszabású koncertet tart Mészáros 
Pál és neje Nagyltaposon A művészi hegedű- és 
zongoraszámok közben Izsák Imre vajáni ref. 
lelkész is fog énekelni Lengyel Zsigmond zene
tanár zongorakisérete mellett. Az élvezetesnek 
Ígérkező hangverseny iránt nagy az érdeklődés, 
mivel a Mészárosék Ilire országosan lerjed.

— A „G ye rm e kv ilá g " legújabb száma 
gyönyörű tartalommal jelent meg. Nem tudjuk 
eléggé ajánlani ezt a lapocskát az iskolai év 
kezdete alkalmából. Előfizetési ára egész évre 
60 K, negyedévre 15 K. Egyes szám 2'80 K. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal Bratislava, (Pozsony) 
Sánc-utca 17.

SZÍNHÁZ.

A szezon a Szerelem
vására cimtl drámai da
rabbal kezdődött. A darab 
az amerikai eredetség min
den jelét magán hordja. 
Izgalmas, bonyodalmas, 
majdnem rémdrámaszerü.

Kevés, de hatásos, lendületesen emelkedő, éles, 
mélyreható megfigyeléssel megirt alakjainak meg- 
játszása alapos munkát igényel A darabnak rövid 
és sok felvonásra való tagolása nagyban emeli 
annak színi hálását. A társulat drámai színészei 
nehéz feladatukat mindvégig kitünően oldották 
meg. Különösen Fekete Irén nyújtott elsőrangút 
A szerepében mesterien egyesített három fő női 
érzelmet megkapó hűséggel és bensőséggel to l
mácsolta. Megható volt, mint gyermekét rajon
gásig szerelő anya, szánalmat, igaz részvétet 
keltett férje melletti szerelemnélküh élete Egye
nesen megrázó erővel hatott a forró, az érzéki 
szerelem buja interpretálásával. Csodás szépségű, 
bokáig érő haját szerepe megjátszásában hatásos 
kellékül használta. Zilahy János egy snajdig ripők 
roppant találóan megjátszott szerepével nagy 
sikert ért el az ez alkalommal szokatlanul hálás 
nézőtéren. Kőműves Sándor a férji féltékenység 
pathologikus megnyilvánitására helyezte a fősulyt.

A dlszletczés fogyatékos és főleg nem elég 
stilszerü

Kedden volt az első operette-premier, mely 
alkalommal az Ezüst strálv pesti újdonság került 
színre. A darab librettója a szokásos rccepl 
szerint készült. Ez sem volt más, mint vasárnap 
délulániasan érzelmes és vékony humorú komi
kus jelenetek variációja. Alig volt a darabnak

egy-két jobban megirt része. Sőt még a szín
padi technikája is gyenge, ami pedig szokatlan 
a színpad oly kitűnő ösmeröjétől, Földes Imrétől. 
Az egész darabol egyébként már a második fel
vonás végén be lehetett volna fejezni A liaima- 
dik felvonást csupán egy indokolatlan és erőlte
tett jelenet eredményezi, mely jelenei csupán azért 
van a darabban elhelyezve, hogy a már a má
sodik felvonásban teljesen megoldott cselekményt 
újból komplikálja.

A darab zenéjéről — Buttykay Ákos mun
kájáról csak dicséröleg emlékezhetünk meg. Ko
moly, kitűnő hangszerelésü, tömör, tartalmas 
muzsika. Nincsenek benne úgynevezett slágerek, 
amik népszerűvé, általánosan használttá tegyék. 
De ez csak előnyére szolgál.

A szereplők közül messze kimagaslott Kethy 
Margit, egy orosz nagyhercegnő szerepében. 
Stílusos játéka tiszta, csengő koloratur éneke az 
előadás fénypontja volt. Pogány Klári igyekezett 
életet, kedvességet, derűt belevinni merőben szín
telen szerepébe. A sok taps, kihívás volt igye
kezetének megérdemelt jutalma. Sáfár Sándor 
Dauiello gróf és inas szerepét játszotta meleg 
tónusban, de kissé halvány színekkel. Perényi 
kínai szerepében ellenállhatatlanul kacagtató volt. 
Dezső Vilmos a kamarás szerepében kiábrándító
kig liato't. Dicséret illeti még meg Z. Egyed 
Margit ügyes, lelkiismeretes alakítását.

A kar kebelében gyakran lábra kap a fejel
lenség. .

A rendezés kifogástalan, valamint a súgó is.
Hubay Kálmán.

KÖZGAZDASÁG.

Az almabor.
A befőzési cukrot niég fel lehet használni.
Nagy gondot okoz a gyümölcstermelőnek, 

hogy az idei nagy alniatermést miképeii fogja 
értékesíteni.

El lévén zárva a külső országoktól, a nyers- 
gyümölcs kivitelére gondolni alig lehet, i'.thon 
pedig az árak igen csekélyek s igy nem marad 
más halra, mint a szebbjét elraktározni, a többit 
pedig feldolgozni.

Jó aszalóink nincsenek, miért is aszalvá- 
nyunk kereskedelmi árut nem képez, inkább csak 
a házi szükségletet elégiti ki, bort azonban min
denki csinálhat az almából, s ezt könnyű érté
kesíteni a mai magas szőlőbor-árak melleit. Az 
almabort a következőképen készítjük:

Az almát minél tovább a fán kell hagyni, 
hogy jól beérjen, de ha ez a tolvajok miatt nem 
lehetséges, fedett helyen 3 4 hél g izzaszljuk, 
hogy benne a keményítő cukorrá változzék — 
Ezután a fán éreti, vagy izzasztásou átment almát 
átválogatva s kádben megmosva kiszikkadás mán 
összezúzzuk. Ha van zuzónialom, ez igen kitűnő 
munkát végez, de ha nirfts, tiszta faváluban vagy 
bödönben zuzzuk össze jól az almát s igy nyert 
cefre 15 ó 'a i állás után (hogy a levegőben levő 
gombákat, melyek az eriesztést megindítják, 
magába vegye), sajtóba kerül. Minél több fajtát 
keverünk össze a bor annál jobb lesz.

E célra minden szőlöprés alkalmas, csak
hogy a lécek közli nyílásokba egy-egy fiizvesszőt 
kell dugni, hogy a szilárd részek a nyílásokon 
ki ne menjenek, ezért is egyszerre nagy nyomást 
a préselésnél alkalmazni nem szabad A présből 
kikerült törkölyt másodszor is ki leltet préselni, 
e célból előbb egy kádban szétuiorzsoljuk s min
den litl.-hez 2Ó liter vizet adunk, csak azután 
préseljük. Csekély szesztartalma miatt az alma- 
bor sokáig el nem áll, az első préselést júliusig, 
a másodikat pedig tavaszig el kell fogyasztani.

A hordót háromnegyedrészig töltjük meg 
musttal. A hordót erjesztő csővel vagy kotyogó- 
val látjuk el s olyan helyiségbe helyezzük, mely
nek hőmérséklete állandóan 12 C°-on felül van. 
Erjedés után pedig minél hidegebb pincébe he
lyezzük. Az alma csak 5 7 százalék cukrot tar
talmaz, ebből lesz feleannyi vagyis 2 '/ ,— 31/,"/, 
szesz (a szőlőborban van 8 12”/„ szesz) ha azon
ban erősebb s igy lartósabb bort akarunk, ez 
esetben a mustot cukorral feljavítjuk, l i. erjesz
tés előtt annyiszor 2 kgr. cukrot adunk egy htl. 
musthoz, ahány fokkal akarjuk a szesztartalmat 
emelni, ha pl. az ahnamust cukor tartalma 6'/,,, 
ebből lesz 3"/0 szesz, s ha mi 8“.0-os szesztar
talmat akarunk, akkor 10 kgr. cukor lesz minden 
Ilii miislhoz erjesztés előtt hozzáadva. így tehát 
a befőzési cukrot még fel lehet használni.

Midőn 4 6 hét múlva a kólyogok meg
szülitek működni, s a bor zavaros, savanyu lesz, 
akkor az erjedés be van fejezve, s ha már tisz
tulni is kezd, a hordót egészen feltöltjük s el
zárjuk. Legjobb a gummiszallagos dugó, mert ez 
a szénsavat kiereszti, de a külső levegőt nem 
bocsátja be. Januárban kifejtjük először, március
ban másodszor.

Egy rnétermázsa alma után 60 -7 0  liter 
mustot nyerünk. A présből kikerüli tö rk-ly i (el 
lehet a házi állalokk d etetni, de óvatosan, lónak, 
szarvasmarhának tgy-egy etetésre 2 liternél többet 
adni nem szabad.

Az almabornál a csekély szesztartalom 
miatt leginkább a virágosodás és az ecetesedéi 
szokott beállani. A virágosodás ellenszere az. ha 
a hordó mindig fel van töltve, s ha ezt nem 
tehetjük, ként égetünk a hordóban, az ccetcsedés 
ellen pedig szintén gondos töltögetés, a levegő 
távoltartása, hideg pince a legjobb óvszerek.

Egyebekben készséggel adok szóval is fel
világosítást Bornemissza Zoltán.S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K .

Több v id ék i tisz tv ise lőnek és tan ítónak. Az Ált 
Fogy. Ért. és Hitelszövetkezetbe való belépés még nem 
biztosítja azt a jogot, hogy az úgynevezett hatósági árut 
is (liszt, cukor) mint tag, ott kaphassa Nagyon termé
szetesen, a hatósági árun kívül mindent, indítsanak a 
vidéki tisztviselők mozgalmat, hogy a hatósági cikkek 
részükre ab Ungvár utaltassanak ki, s annak kezelését 
valószínűleg bármely kereskedő szívesen elvállalja s az. 
államnak pedig mindegy, hogy hol veszik át a kiutalt 
árukat.

M. ókem ence. Őrizzük. Rácz nem ad ki naptárt.
B. Eperjes. Még jobbat várunk.
K irá lyháza. Hirdetési dijat postán számlázzuk és

kérjük.

MEGHÍVÓ

A K i r á ly h á z a i  Gyiiinölcsértékesitö 
és Központi Szeszfőző Szövetkezet

19580 o k t ó b e r  I S . - óbí 
d é l u t á n  4  ó r a k o r

K i r á ly h á z á n ,  n szeszgyár helyiségében

fart.

TÁRGYSOROZAT:

1. Az alapszabályok 9. §-ának megváltoz
tatása.

2. Esetleges indítványok.
Az igazgatóság.

H ittankönyvek k ap h a tó k :
Róni. kath. elemi káté, I II. o.................. 3 K f
Róm kath. kathekizmus pre pociatoénikőv,

I - l l .  o...........................................................1 l< 80 f
Róni. kath. kis káté I li VI. o.................... 9 K 60 i
Rim. kath. inaly kathekizmus Ili VI. o. . 9 K 60 í
Pokornyi Mala b iblia Hl VI. o.............. 7 K  80 f
Gerely Kis biblia, I II o...................... .... 4 K 80 f

„ Obrazková b i b l i a ..........................4 K 80 f
„ Képes biblia, ü l VI o . . .  0 K f

Egri elemi k a t c ...........................................  I K 60 f
„ kis káté ................................................. 2 K 60 f

Jagersky el. kathekizmus..............................1 K 60 f
Roder. Kis b i b l i a ..........................................1 K f t l l

,. Dcje b ib lic k e ................................... 1 K 60 f
Gör. katli. elemi káté . .  2 K f
G ör katli. kis k á t é ............................... . . Ő K -  f

Száliitás utánvét inellett, 10 „ engedménnyel.

E g y h á z i  M ű i n t é z e t
Bratislava (Pozsony), üum iiie i-u . 4. sz.

eladó Onczay Sándornál, Tibán.

SzijvetkEzeieft és vegyeskereskedők fiíiychné lie !
A rusznk‘né<,let' t Ivyolcsób
ban. óh Irf/jobban c n a k i s

M 0 5 K 0 V I C S  L Ő R IN C
céynél szervül Leli be.

Egy tapasztalt és a Sorbontól nyert bizonyítvány

birtokában  ̂ FRANCIA nyelvből
leckéket ad és arra Berlitz-módszer szerint megtanít.

Leckéket adna lakás ellenében is. 
3 3 Címe Rákóczi-utca 19. szám.

Nyomatott Füldesi Gyula könyvnyomdájában, Ungváron.




