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SZ IL Á N K O K .
MUNKÁS UJSÁQ szerkesztősége, nem inon- 

dana meg. miért tart ön minket a „Horthy-uton- 
ÁHók szellemi cinkosainak", akik elég merészek 
vagyunk Kitagadni, hogy Magyarországon fehér- 
terror volna? Nem mondaná meg, mit ért Ön 
fehéi-terror alatt ? Mert mi valóban tagadjuk, 
hogy volna, de mi a bűnösök igazságos meg
büntetését nem is tartjuk annak ! Uram ! Ha volna 
Magyarországon fehér-terror, akkor annak nem 
mi volnánk a szellemi cinkosai, de azok, akik az 
igazságos büntetés elől idemenekültek. M i nem 
tudjuk helyeselni még az ablakbetöréseket sem, 
mint, ahogy Önök félhivatalosan helyeselni tudták 
a Katii. Legényegylet ablakainak összetörését. 
(Okolicsányi kapitány ur még most sem tudja, 
hogy ki a tettes?) Önök helyeselni tudják egy 
tij társadalomnak vérrel, forradalommal való szü
letési módját! Önök már el sem tudnak képzelni 
egy harrnónikus, nyugodt fejlődési processust, 
Önök tehát azok, akik ha van tenor, gyilkolás, 
vérontás a föld bármely részén, következéskép 
•Szellemi cinkosai annak a terrornak. Ha van 
Hortliy-betyár, Önök annak a rokonai, mert 
Önöktől, illetve a/ Önök pártfogoltjaiktól tanul
ták a modust akkor, amikor még az ő kezükben 
volt a nodus. Horly-betyár, Horthy-atonálló, amint 
már Kálmán király megmondotta, nincsen és 
azokról nec mentio fiat, említés se légyen! N in
csen Hortliy-betyár azért, mert akik állítják, hogy 
van, azok teljesen ellenkező lényekről állítják ezi 
a furcsaságot. Az Önök bécsi kollegái szerint 
Hortliy-betyár az, aki most Magyarországon ren
det csinál Áz Önök prágai kollegái szerint Hortliy- 
betyár az, aki a magyai országi rendcsinálás kö
vetkeztében idemenekült és itt rendetlenséget 
csinál. Nos, melyiknek lehetnénk mi a szellemi 
cinkostársai? Az elsőknek? A második helyen 
említetteknek? Mind a kettőnek? Mondják, ké
rem, fiuk vagyunk mi, vagy leányok? A vagy Bé? 
„Oh lafel máj amechizábi a lm i!" Ezt az utolsó 
öt szót egyszer még megmagyarázzuk Önöknek!

*
„ZSIDÓ NEMZETISÉGŰ'1 képviselő nem 

jutott mandátumhoz az ausztriai képviselőválasz
tásokon. Ez igazolja, hogy az osztrák keresztény
ség végre feleszmélt és lerázta magáról a nehéz 
jármot, amelyet két keserves esztendőn át hor
dott. A választás, mint ezt már jelentettük, a 
keresztény-szocialisták teljes győzelmével és a 
szociáldemokraták teijes vereségévei végződött. 
Zsidó-képviselők csak a szociáldemokrata je löl
tek közt jutottak be, bár eddig a zsidó nemze
tiségnek is volt külön képviselője a csehekkel 
együtt. A mostani választásokon sem cseh, sem 
kimondott kommunista, sem zsidó nemzetiségi 
képviselő nem jutott be a parlamentbe. Pedig a 
zsidó nemzetiségiek kétségbeesett erővel küzdöt
tek a választásokon s mindent elkövet'ek, hogy 
mandátumhoz jussanak. Bár Budapesten, érthető 
okokból, Sándor-Schlesinger Pál csak zsidó val
lásról beszél és tagadja a zsidó nemzetiséget, 
bécsi fajrokonai nyíltan, mint külön nemzetiség, 
szervezkedtek. Törekvéseikre jellemző agitációs 
röpirafaiknak kővetkező része: „Ezúttal a zsi
dóknak módjukban lesz saját meggyőződésük és 
zsidó érdekeik szerint szavazni. A zsidó min
denütt a zsidóság védőire és a reakciósok ellen 
szavazzon! Kedvező körülmények közölt minden 
zsidónak kötelessége szavazati jogával élni és 
ezzel a fenyegetett zsidóságnak segítségére sietni. 
Zsidók és zsidónök ! Ha ti az antiszemitizmust 
korlátok közé akarjátok szorítani, ha ti olyan 
politikát akartok támogatni, amely Ausztria javát 
is szolgálja, ha -ti az egész zsidóság szolidari
tását akarjatok dokumentálni, akkor csak azzal 
a listával szavazhattok, amelyet a zsidó nemze
tiségi párt egész Ausztriára nézve kiadott*4. A

zsidók erőlködése ezúttal kudarcot vallott a ke
resztény nép ellenállásán. A választásokon az 
általuk vezetett szociáldemokratákkal együtt el
buktak s ezzel megkezdődik Ausztria nj élete a 
kereszténység jegyében. Halljuk, hogy nálunk is 
megalakul vagy megalakult az egységes zsidó- 
párt, mint nemzeti kisebbségi párt. Mi a dolog 
érdemleges részéhez nem szólunk, csak azt ta
láljuk különösnek, hogy ott van a hajdani dara
bont, a volt munkapárti, alkotmánypárti, Tisza- 
párti, mindenféle párti, radikális, forradalmár, 
nemzeti tanácstag; bolsevista sajtóügynök, Reiz
man Henrik is. Csak azt az egyet tartjuk furcsá
nak, hogy „sok gondolkozás után" végre az 
igazi arcát meg merte mutatni Kár volt olyan 
sokat gondolkoznia Reizman urnák, zsidó volt 
Ön Reizman ui mindig, mi pedig keresztény
magyarok voltunk és megmondtuk Önnek őszin
tén mindig, hogy kicsoda Ön. És Önnek mi 
azért nem fértünk a begyébe, mert őszinték vo l
tunk és őszintén feltártuk az Ön leplezett valóját. 
Vájjon nem valami rosszban tö ii Ön most is a 
fejét ?

Elvek és érdekek.
Nem a szociáldemokrata pártprogramra, 

hamun az -„Ungvári Munkás4* 1919. évi janiiéi 
hó 24-én megjelent számában közölt vezércikkre 
hivatkozom. Az idézett vezércikk a pártprogra
4. pontját idézi, mely szó szerint igy szó l: „K ö 
veteli a párt az országban élő minden nemzet 
teljes egyenjogositását*. Érdemes elgondolkoznia 
a nem pártunkba tartozó embernek, Írja tovább 
az Ungvári Munkás mennyire máskép történt 
volna íz, a:;' 1914-18. években történt, ha a 
pártprogram már 1903-ban megvalósult volna. 
Ma akkor az ország minden nemzete békésen 
dolgozna együtt. Megmaradt volna sok érték, 
ami most veszendőben van. Sok minden volna, 
ami most rynesen és volnának „okos iskolák**... 
fellendültek volna a falvak és városok, nyugalom, 
biztonság, haladás, megelégedés és főként béke 
volna.

Igy gondolkozott akkoriban i szociáldemok
rata párt vezetősége s igy a szervezett munkás
ság is. A munkásság gondolkozni tudó része ma 
is ugyanígy gondolkozik, ugyanígy érez. Azon
ban ugylátszik, de az események is azt bizo
nyítják, hogy a munkásság jelenlegi úgynevezett 
vezetősége a pártprogram 4 pontját és egyéb 
pontjait, illetőleg más véleményen van; meit ha 
ma is a pártprogram megvalósulásáéit folyna a 
küzdelem, nem lett volna lehetetlenné téve szám
talan szegény gyermek szellemi fejlődése. Az 
országban élő minden egyes nemzet saját anya- 
nyelvén tanulhatna és a helybeli gimnáziumban 
sem tanítanának csak ruszinul a csak magyarul, 
vagy esetleg tótul is tudó, de eddig magyarul 
tanított tanulókat Okos és ingyenes iskolákat 
követel a szociáldemokraták pártprogramja. Az 
pedig, hogy a magyar iskola: végzett a csak 
magyarul tudó gyerek ruszin magyarázat után 
ruszinul tanulja a számtant, a földrajzot, a ter
mészetrajzot, a geometriát és a fizikát nemcsak 
hogy nem okos, hanem nem is szociális gon
dolat. Ezt a lehetetlen intézkedést nagyon sok 
rosszul táplált proletárgverek egészségével, sőt 
életével is fogja megfizetni.

Tudja ezt jól a pártvezetőség s mégis 
ahelyett hogy felvilágosítaná a munkásságot, hogy 
segítségül hívná az Ország, sőt az egész világ 
proletáriátusát, érthetetlenül hallgat és beszél.

Ezen aztán nemcsak a pártba nem tartozó 
emberek is elgondolkoznak, hogy mi.minden is 
máskép történhetne, mint ami történni fog, ha 
a szociálista pártszervezetek vezetői és a veze
tőségi polcra törtető nem egyéni érdekeikért,

Lapunk mai száma 4 oldal.

hanem a pártprogramul megvalósulásáért küz- 
denének Sok minden volna, ami most nincsen. 
Sok érték, drága érték megmaradna, ami most 
veszendőbe megy. Öntudatossá lehetne a munkás. 
Volna munka, volna megélhetés, fellendülnének 
a falvak és városok, volna nyugalom, biztonság, 
volna haladás, megélhetés és főként béke volna.

Sajnos. .1 szocialista elveket csak a párt
program tartalmazza, a vezetőségeknek vannak 
még más, saját, mellékelveik és érdekeik, de mind
annak a proletariátus issza meg a levét. Kuli.

A m agyar katholikus 
nagygyűlés és egyebek.
Az október 23-ikán kezdődött magyar katho- 

likus nagygyűlés véget ért. A három nyilvános' 
ülésen a magyar katholitizmus vezérei a közélet 
égető kérdéseit világították meg.

Az I. (megnyitó) nyilvános ülésen, amely 
okt. 24-én vasárnap délelőtt fél 11 órakor kez
dődött, Zichy János gróf elnöki megnyitója után 
Schioppa Lőrinc apostoli követ mondott beszé
det. Kriiger Aladár „Lesz-e még egyszer ünnep 
a világon ?- címmel beszélt, Ernszt Sándor a 
pápaságról, Prohászka Ottokár pedig a keresz
tény nemzeti művelődésről tartott előadást.

A ií. nyilvános iiitren , okt. 25-én, hétfőn 
délután fél 5 órakor M iit s János gróf a kath. 
mozgalmak egységesítéséről, Hindy Zoltán Buda
pestről, Lépőid Antal a katolikus önkormányzat
ról, Apponyi Albert gróf a tekintélyről beszélt.

A III. (zár ) nyilvános ülésen Bernolák 
Nándor a gyermekvédelemről, P. Bangha Béla a 
sajtóról, if.ille r István i nevelésügyről, W olff 
Károly a szabadé- müvességtöl tartott előadást. 
A nagygyűlést Csemoch János biboios-herceg- 
prímás záróbeszédé f jezte be.

Wolff Károlynnk a szabadkőművességről 
tartott beszedjével kapcsolatban leközliink egy 
leleplezést, amelynél láziíóbbat még aligha o l
vastunk.

A szabadkőművesek a külvilág előtt óvatos 
leplezéssel, befelé azonban őszinte nyíltsággal 
támogatták a zsidó érdekeket Az alább közölt 
szabadkőműves körlevél döntő bizonyítékok 
egyikét szolgáltatja ezen vádhoz 1917. végén 
történt, hogy Apponyi Albert gróf benyújtotta a 
katolikus autonómiáról szóló törvényjavaslatot, 
melyre riadtan horkantak b I a vakoló testvérek. 
Az „Ébredés" páholy a következő bizalmas kör- 
táblát küldötte meg. az összes páholyoknak:

„Az „Ébredés szjibadköinüvespáholy a katholikus 
autonómia kérdését Apponyi Albert gróf törvényjavas
latának a parlamentbe való benyújtásakor kalapács alá 
vette és aggodalommal állapítja meg, hogy e törvény 
előkészítésével a mai nehéz időkben, az ország élet
halálharcának tartama alatt a klerikális elemek az ország 
jövendő fejlődésének, szellemi és anyagi erőinek meg
bénítását eredményező oly térhódításra törekszik, ami 
ha meg nem akadályoztatik, illuziórikussá válik minden 
progresszív mozgalom sikere.

Ezért a páholy célszerűnek tartaná, hogy az ősz- 
szes .páholyok a kérdést kalapács alá vennék, miért is 
az „Ebrcdés'-páholy e tárgyban lartott munkájának táb
láját a testvérpáliolyoknak megküldi es egyúttal megkéri 
a Nagypáholyt, hogy szervezzen országos profán moz
galmat, amelynek célja a katholikus autonómia megvaló
sítása elleni küzdelem legyen

Ezen határozatunkról az érdemes tcstvérpáholyt 
dr. Muzsolits István főmesteriink idevonatkozó munkála
tának megküldésével azon kéréssel értesítjük, hogy a 
katholikus autonómia kérdését legközelebbi munkáján 
kalapács alá venni, a helyi agitáeiót esetleg a munkálat 
egyes részeinek a sajtóban leendő ismertetése kapcsán 
megszervezni és a Nagypáholyt az országos profán moz
galom megszervezése érdekében feliráttal felkérni szíves
kedjék.

;918 január 1.
Testvéri üdvözlettel

dr. Muzsolits István
lAuiestur-testvér."
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íme, igy helyezték el a kereszténység alá 
robbanó aknáikat a csöndben, de annál kegyet
lenebb következetességgel dolgozó szabadkőmű
vesek. Hűséges csatlósuk, a zsidó sajtó gondos
kodott „a munkálat egyes részeinek ismerteté
séről", melyet akkor még gyanútlanul olvasott a 
közönség, elkábulva a „liberálisok"-tói hirdetett 
legszebb emberi céloktól. De ma már kinyílt a 
szemünk. Ilyenek leleplezésére is jók a kath. 
nagygyűlések !

Égy 'másik leleplezés az eljövendő háború
val kapcsolatos, amely a világháború alakjában 
már beteljesedett.

Delaisi Francis 1912-ben „La guerre qui 
vienf* (Az eljövendő háború) cimü munkájában 
55 ember nevét sorolta fel, (kik valamennyien 
zsidók vagy félzsidók) és akik ma is Francia- 
ország (ulajdonképeni urai. Ezek csinálták az 
akkori politikát, tehát a világháborút is. Leg- 
nagyobbrészben ismeretlen emberek, alig egy- 
kettő képviselő vagy szenátor, legfeljebb Rotschild, 
Ephrusi. Halplien és Reinach József az ismertebb 
nevek. Ez az 55 ember vezetője a lé-különbö
zőbb ipari, bánya, vasúti és hajózási vállalatnak, 
de a kezük benne vau ma is minden politikai 
mozgalomban.

Öl< buktatják a kormányokat, ők jelölik ki, 
hogy ki legyen a köztársaság elnöke, az*ö ügy
nökeik intézik a képviselőválasztásokat, a lapok 
az ö intésüket lesik, üléseiken melyeket rend
szerint a ,’ „Banque de Francé" igazgatójánál, 
Aytiard Henri lakásán tartanak megbeszélik, 
hogy milyen politikai kérdéseket tárgyalhat a 
parlament és melyek azok, melyekről hallgatnia 
kell stb. A kamarában és a szenátusban 100 u. n. 
Députés daffaires (üzletképviselő) van, akik vagy 
mint ügyészek, mérnökök vaey igazgatók vannak 
az 55 ember egyikének vállalatában. Így például 
Milleraud elnök évente 300.000 frankot kap külön
féle biztosítási vállalatoktól, melyeknek ő a kép
viselője. Ezek emelték Poincaté Raimondot az 
elnöki székbe, ö lett a nagytőke kiválasztott 
embere és az Akadémia tagja, mert két ..hal
hatatlant" megmentett az elítéléstől, kik tilto tt 
trösztalakifás miatt kerültek a bíróság elé. Fele
sége egy müncheni zsidó zenésznek, Mooslauer- 
nek leánya.

A nagytőke természetesen kezében tartja a 
francia szabadkőművességet is. A francia nagy
páholy, mely már 1870-ben oly hatalmas volt, 
hogy törvényszék elé merte idézni Vilmos német
császárt és fiát, ma a „L ’alliance isiaelite uni- 
verselle", a zsidók világszövetségével karöltve 
kormányozza egész Franciaországot és kiterjeszti 
uralmát az egész világra Crétnieux Adolf, szüle
tett Crémieux Izsák Áron Mózes egyidöben el
nöke volt az Alliancenak és nagymestere a „Grand 
Orient de Farncenak".

A francia lapok néhány kivétellel a zsidó 
szabadkőművesség kezében vannak, nem is csoda, 
amikor a párisi újságírók kilenc tizede a Majna 
melletti Frankfurtból vagy Lengyelországból be
vándorlóit zsidó Ezek köze tartozik a zsidó 
sajtó által égig magasztalt Bernstein Henrik iró, 
Francis de Croisset arisztokratikus álnév alatt 
Wiener nevű brüsszeli zsidó rejtőzik a konzer
vatív „Echo de Paris"-hoz Marcel Huiin néven 
Hirsch Móric furakodott be. Fordyce-1, a „Journal" 
munkatársát azelőtt Aaronsonnak hívták A „Petit 
Párisién ‘-nek külföldi rovatvezetője, Paul Louis,

azelőtt Levy Pál volt. A „Tenips" ismert munka- 
társa Nociere, Weill volt azelőtt, Louis Forrst a 
„M atin" szerkesztője, Engelheim névre hallga
tott. Ezek közé tartozik még ErnSt la Jeunesse

Chon, Jaques Bordou Baiucli Jakab és 
Blumenthal. A nevek felsorolását a végtelenségig 
lehetne folytatni.

A világhírű Panama-botrány szereplői és 
vezetői majdnem kivétel nélkül zsidók voltak, 
Arton (Áron) Hetz Kornél vezették a lopásokat, 
Reinach „bárónak" pedig meghitt barátja volt 
Clémenceau, a „tig ris", aki életében már minden 
volt. Volt szociálista. antimilitarista, forradalmár, 
monarchista, jogcsavaró, lapkiadó és miniszter, 
de állandóan mint angol ügynök működött. O 
igyekezett a Rotschild pénzen alapított lapjában, 
az „Aurorában" a zsidó Dreylus kapitány „ártat
lanságát" bebizonyítani, öccse a többszörös hadi
milliomos Clemenceau Pál. kinek felesége bécsi 
zsidóleány. Titkára, aki a béketárgyalások alkal
mával mellette v o lt: Maiidéi nevű zsidó

Zsidó a parlament ismert tagja. Painleve 
(Brod Lcvys) és Barrére (Barucli) is. És lengyel 
•zsidó családból származik Bergson, ti Schopen
hauert pla izáló filozófus is. Bertheíot szabad
kőműves politikája óriási befolyással vau egész 
Európára. A zsidó és szabadkőműves érdekek 
összekapcsolódása ma a tetőpontot ért? el és ez 
a vas, melyet 10 év óta kovácsolnak, ma össze
roppanással fenyegeti egész Európát.

Leve! a márarcarosi
német erdömunkásoktól

Igeutisztelt Szerkesztő Ú r!
Egy amerikás asszonnyal küldtünk egy levél

ben kevés anyagot kérve, hogy b. lapjában ben
nünket továbbra is támogatni szíveskedjék, hisz 
a jóságos Istenen kívül alig van pártfogója ennek 
a vidéknél;. (A levelet nem kaptuk meg. Szerk.) 
Abban a levélben felhívtuk nagybecsű figyelmét 
a szegődött munkások helyzetére, kik jobban 
el vannak látva, de csak pénzzel, amit azon
ban értékesíteni itt a hegyek közt vajmi kevéssé 
lehet; a szegődelienek szintén munkában vannak, 
de csak napszámban s most ők is kapnak egy 
napra 1 kgr. máiét. Egyformán rossz itt a sze
gődött és szegődetleiinek, különösen a 6—8 
családos apáknak, ami pedig nálunk a rendes 
létszám Községi élelmezésért ki . ícseltiink, vagy 
legalább azért, hogy a ZOU. a kincstárt segítse, 
hogy ne pénzben, liánéin terményben kapjuk a 
konvenciót. Nagyobb ara.iyu .m-zgalmat indítot
tunk a románoktól elmaradt eg> egész évi ter- 
ményjárandóságainkért, amit köz igazgatási utón, 
de a magas kincstár hivatalos támogatásával 
szeretnénk a románoktól kipréselni, hisz a mun
kások bérének elvonása égbekiáltó bűn s nem 
tudni, hogy maradhat el egy egész évi termény
járandóság, mikor ,i kormányzótanács, sőt a 
bukaresti minisztérium is román forrás szerint 
kiutalta. Most nehéz már kikaparni, amit élve 
akarnak eltemetni

D visszatérve a közélélmezésiinkre, büszkén 
tudósítjuk, hogy már hivatalt kaptunk, amely 
hivatva volna segíteni Teresván (Taracközönj 
székel egy koinissár, állítólag 2 hete, de műkö
dését nem észlelni, legfeljebb félklgr fejadaggal.

Az iskolaügyünket is szóvá kell tennünk. 
A németmokrai cs királymező rk. hitközségek 
kértek német iskolát, természetesen haladórend
szerrel, amit a paedagogia tanácsot. Komplikációt 
képez, hogy cddigelé az iskolát kincstári rk. 
iskolák voltak. Augusztus 20-án kelt iskolaszéki 
határozatra, amelyben a téesői schulinspeklorat- 
tó|, a slátni skolni inspektoraitól kérvényeztük 
az engedélyt, semmi választ nem kaptunk, sőt 
nem is iktatták kérvényünket. A schulreferatamt- 
hoz folyamodtunk s okt. 7-én személyesen jártunk 
Útigvált ez ügyben is. Pejeket nem találhattuk, 
mini egy láma be volt falazva, csak dupla refe
rensek magyaráztak s Ígértek németül sehogy 
sem akartak tudni, pedig az> egyik deputáeiós 
tag magyarul vajmi keveset érteti), hogy ez évre 
még megmarad a kincstári iskolának, a róni. 
kath. jellegről említést sem téve, hiába magya
ráztam, hogy a hitközség hajlandó fenntartani 
iskoláját az. államosítandó kincstári iskola melleit, 
az ügyei azonban Ígérettel intézték el, de írást 
nem adlak. A bustyaházai erdőigazgatósághoz 
utasítva még mindig stagnál az iskolaUgyiink. 
A dombói iskola- és templomiig)/ még cifrább, 
de ez a püspöki hatóság asztalán fekszik.s onnan 
vár lökést.

Most egyebet nem Írhatunk, de alkalom- 
adtán újból felkeressük Szerkesztő Urat.

Tiszteletté! a német munkások nevében :
V.í jjá s z  G y u la  m űvészi k ö rú tja .

Különösnek találja talán valaki, hogy vonal 
fölött ez egyszer nem politikai helyzetképet kap 
az olvasó, hanem olyan cikket, amelyben egy 
magyar festőművész legintimebb életéről, művé
szetén")! és munkáiról lesz szó. Pedig ebben nin
csen semmi különös.

Amíg együtt voltunk mi valamennyien, kik 
magyaroknak születtünk, lehetetlenség leit volna, 
hogy megismerjük egymás!. Hiszen egy éle! s :m 
lett volna elég, hogy azt a sok bensőséges éltet, 
amennyi művész Magyarországon volt, mind 
megismerhessük. Itt azonban, e Ruszinszkónak 
és Szlovenszkónak elnevezett darabján a föld
nek, már kevesebben szorultunk össze. Amennyire 
inkább lehetségessé vált ezáltal, hogy itt élő k i
válóbb magyar művészeket sorba megismerjük, 
annál nagyobb kötelességünk is ez, mert sajátos 
magyar művészetünk ismerete szintén nagyban 
hozzájárul ahhoz, hogy el ne csüggedjünk és 
magyarok maradjunk.

A művész, akiről most szó lesz, egy ré
gebbi és már sok sikerre visszanéző festőnk: 
Ijjász Gyula. Amikor betoppantunk az ungvári 
szőlőhegyekben elrejtve meghúzódó Tusktilánu- 
mába, éppen egy hatalmas, már dús aranytól 
tobzódó vázlat előtt áll és mélyen gondolkodik.

Csodálatos e művész-ember legfinomabb 
belső élete 1 Ö nem hallja meg a város zsivaját, 
nem látja annak aggasztó gondjait. Az örök 
problémák harmonikus, bár folytonos megoldá
sokat kereső embere; a napi témák apróságai 
felett elterülő szép elet az ö nappala és áldott 
nyugalom az ö éjszakája. Az ő világa ma is a 
régi mező, a régi tá j; a régi nyírek s az öreg 
erdő széle.

D a n te  csillagga l.
Irta : Magyar Bálint.

I.
Dante Divina Comediájábói Írunk ki a hol

napi mindenszentek ünnepe és a holnaputáni 
halottak napja kapcsán néhány aktuális sori.

A Divina Comedia — Carducci szerint — a 
középkor dómja és sírboltja. Skartazzini, az egyik 
Dante-magyarázó szerint a költemény 'mindhárom 
része a „ste lle“ szóval végződik, amivel allego
rikusai! azt akarja mondani Dante, hogy költe
ményének célja: fölemelni a lelkei és szivet Is
tenhez. Aki megérti a biin nyomdrusúgát és 
szabadulni óhajt tőle, az eljuthat’ „fényére a csil
lagoknak* (P oko l); aki megtisztul a vétkektől, 
az ..kész felszállnni a csillagokhoz" (Purgatorium); 
s végre aki megbékélt Istennel és egyesült vele, 
azt az örök Szeretet vezérli, mely jnozgalja a 
napot és a csillagokat". (Paradicsom)...

Csillagok, Dante csillagait Mindig is gyer
mek-ámulattal bámultam felétek, mindig is gyer
mek ösztönével nyúltam utánalok s akartalak 
bírni, látni és másnak mutogatni I Hadd nyúljak 
letétek a mai napon is és bocsásson meg nekem 
Alighieri* lelke, hogyha nem az üdvözítitek csil-

• Alighieri Dante 1265 májusában született Firen
zében és 1321 szent. 14.-én hah meg haveriéban, mint 
számkivetett lia városában Világhírű költeményét 1813 - 
21. között Irta. A magyarságról, Illetve Magyarországról 
is megemlékezik nagy művében s azt mondja róla a 
Paradlsoban, hogy boldog lesz, ha nem hagyja magát 
többé télrevezettetnl, Dante az olass irodalmi nyelv atyja

Ingáit nézem, hanem fényét azoknak a csillagok
nak. amelyeket a bűn és a bünhödés látása gyújt 
fel az emberben, hogy a bűntől való tartózko
dásra indítson, serkentsen I Bocsássanak meg a 
tündöklő szentek, hogyha most az lnferno (Pokol) 
cimli részből idézgetek... hiszen olyan sok ér
telme van most az lnferno minden mondatának 
s oly messze van mostan tőlünk a menyotszágl

Nagy tölcsérnek képzeli el Dante a poklot, 
amelynek rettenetes széles szája valahol a föld
rétegben kezdődik, alja pedig éppen a föld kö
zéppontjáig ér. E pokolban a közömbösek pitvara 
és a meg nem kereszteltek első köre után a 
különböző bűnösök körei következnek.

A közömbösek pitvarába állítja be Dante azt 
a zászlót, amely körül az önző és szim iló lelkek 
szenvednek, azok, akik életükben mindig csali 
azt nézték, hogy ki kerüli fölül s aztán ahoz 
csatlakozlak; ezekről Írja Dante, hogy őkel az 
„Isten s az ördögök egyként utálják'1

A meg nem kereseteiteknek fájdalma az Isten 
után való reménynélküli vágyás. Az egyetlen 
szenvedés nélküli fájdalom.

A paráznákat a viharos, féktelen szenvedély 
jelképe gyanánt a pokol forgószele csapkodja, s 
e jégeső soha meg nem áll, hanem „viszi a lel
keket szilaj erővel, s paskolja, vágja, tépi, fojtja 
őket11, mert „eszük helyett a szenvedélyt uralták.

A nagtbélUek löláztatott földben disznók 
módjára letrengnek. Az allegória nagyon találó; 
igy szenvednek, mert életükben it elmerültek az 
ételpocaolyában. A fösvények és pazarlók egy
mást szidják és bántják odalent „Te mit téko-

zolsz?" - -  kérdi az egyik. „Te mit kuporgatsz? 
kérdi a másik. „Örök civódás, küzködés a sohik 
addig is, mig föltárnád testük". Az indulatosak 
fejjel, lábba!, mellel, sőt fogakkal izenként tépik 
egymást vak dühökben és elmondják, hogy miért 
szenvednek. ,.A világban mogorvák voltunk, bár 
az ég derült volt, mert lelkünk nyavajája mér
gezett meg, most itt kesergőnk a szurok-iszap
ban". Egyik ezek közül „dölyfös ember volt a 
földi létben, emlékét nem dicséri semmi, se jó, 
se rossz, ezért olyan vad, mérges ott az árnya".

Az cröszaktevökkel tölti meg Dante a pokol 
legnagyobb részét. A baromiság és az állati erő
szak oly szörnyen bűnhődik ott Dante fantáziá
jában, hogy elmondani is szörnyűség. Vérpatak
ban kell élniök és ha csak egy is kiemeli fejét, 
azonnal rettenetes kentaurok nyila éri őket. Na
gyon érdekes, amit Dante az öngyilkosokról, mint 
az önmaguk ellen erőszakot elkövetőkről mond. 
Ezek fákban élnek, amiket szörnyű vihar tép. Ha 
testüket az utolsó Ítélet után vissza is kapják, 
nem öltik fel, hanem az ott fog lógni a fán, 
amelyben lelkűknek tovább kell szenvednie. Az 
Isten ellen erőszakot elkövetőkre tiizeső hullik. 
„A sok nyomorult kéz táncolva jár mind-mind 
és elül-hátul, jobbra-balra, fönt-lent csak veri le 
a tűzesőt a testről". A szodomasdg, színlelés és 
képmutatás bűneinek büntetését igy érzékelteti 
Dante: „Nagy kínjuk könnyeket facsart sze
mükbe, hol a tüzet hajtották el kezükkel, hol az 
izzó fövenyt szórták magukról". A csalóknak 
tarisznya lóg a nyakukban s úgy látszik, mintha 
még ott is kedvük telnék abban. A kerttök is
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H?lsó élet?.. Őrök problémák? Hát van 
még, aki hisz tlbennetek s akit lelkesittek ?

Ijjász Gyula vásznai a legragyogóbb bizo
nyítékai annak, hogy a szépség és a lélek nem 
mulliatik el és hogy az ember magában véve 
ezeknek felfogására, szereidére és szolgálatára 
született. Pompás, gazdag, harmonikus, subtills 
akvtu elteken ragyog a szín. tobzódik az élet, 
hullámzik a sokféleségben a legtökéletesebb egy
ség. ring a tavaszi vetés, suttog a lomb, érzélr- 
lődik a csattogó madárdal, zeng, énekel, hajnali 
esti és minden más napszaki erdőszéli éneket ti 
megvilágított, arannyal hullatott fehérhátu nyirc- 
sek erdeje a Tusculanumban, az Ijjász Gyula 
csendes műtermében.

A témás képeken : királyi szépségű szuny- 
nyadó asszonyok, napon játszó gyermek, tavaszi 
tánc, Salomc-lejlúse.szalonbeszédfinomságu, mégis 
igaz aktok, templomi és otthon-interjetlrök, 
Krisztiis-zsánerek stb. stb. Egy el aetn stilyedt. 
hanem a művész, lelkében annál jobban elmélyült 
világ, gyönyörködtetésül, egyúttal biztatásként 
arra, hogy az életnek nem állandó formája az a 
forma, amelyet ma általában élünk. Van még 
valaki, aki szeret s megérti azt, ami szeretetie- 
méltó, magához, a leikéhez szotilja és tanít min
ket is a lelkűnkhöz szoritani, magunkba szívni, 
mint szint, vonalat, mozgási, éneklő napot és 
reménylő ételei. Van még valaki, aki átfesti a 
kilátott sebeket és a mérges harapásokat és ie- 
tompitja fájó zokogásainkat! Van valaki, aki 
mutassa a tagolatlan országokat és a meg nem 
fogyatkozó örök napokat I

* *  *
Ijjász Gyula festőművész a mai napon k i

állítási körútra indult el. Terve, hogy megláto
gatja Piágát és Szlovenszkó nagyobb városait. 
Nagyszámú gyűjteményének egy részét a múlt 
évben városunkban, szülővárosában már bemu
tatta. Egyrészt ezért is nem előzte meg a kör
utat egy itthoni kiállilás, de másrészt azért is, 
mert egy ilyen kiállítás költségeit ha a in i 
művészünkről van szó . városunk közönségé
nek érdeklődése nem biztosítja eléggé. A kiállí
tásra kerülő képeket egytöl-egyig megnéztük és 
biztosra vesszük, hogy azok ott fognak maradni. 
A veszteség érzetével állapítjuk ezt meg azért, 
mert e képek üt születtek, itt kellett volna ma
radótok és a művész legigazibb kívánsága is 
mindig az volt, hogy ha már el keli válnia al
kotó lelkének e levált daiabjaitól, azokat itt 
közel, szőkébb hazájában tudhassa. Nem így fog 
történni, mi legfeljebb egy albumot kapunk, 
amelyben ti Prágában elkelt képeknek művészi 
másolatai lesznek. (Ijjász Gyulának nem enged
ték meg, hogy képeit Budapesten nllitsa ki.) 
Hiába, ez már a mi és a mi művészeink sorsa

* A t iiiin kács i magyar gimnázium meg
n y ílik  I A munkácsi volt magyar kit. állami fő
gimnázium tanári kara ezúton értesíti az intézet 
régi tanulóit, valamint az érdekeli szülőket, kik 
magyar gimnáziumban akarják gyermekeiket já
ratai, hogy a munkácsi orosz reálgimnáziummal 
kapcsolatban magyar tannyelvű osztályok fognak 
nyílni a l l l . ik ló l  kezdve a V lll- ik  osztályig, me
lyekben a tanutók a magyar ginül tanterv sze
rint a régi tanárok vezetése mellett befelyezhetik 
középiskolai tanulmányaikat.

csábilók „njc-zitelenek valának" — úgy látta Dante. 
— „Em ilt is, ott is,- a zord sziklaparton rút 
szarvas-ördögök nagy ostorokkal e lelkeket szi- 
lajon ostorozták. Haj, hogy bokázott, mily riadva 
ugrott, kit ért az ostor! uiásodik csapásra egyik 
sem várt!,.." .Loholj cudar! — kiáltott az egyikre 
az ördög itt nincs leány, kit eladhass!" „A 
sziklát mindenütt penész takarta, mit lentről jövő 
bűzös pára fent r á .. ott bukdácsolt e nép büdös 
ganajban..." (Az eredeti szerint is a legdraszti- 
kusabb érzékeltetése van a keritők és csábítók 
büntetésének I) A Simoniákusok és a hozzájuk 
hasonlók szenvednek tovább. „A talpa mindnek 
izzó lánggal égett". Szenvedésük láttán Dante
itek sírni sem szabad. „A részvét úgy erény itt, 
hogyha meghalt". Hivatalnok-csalikról emlékszik 
alább, akik mint egerek a rossz cicák közé, úgy 
jutnak ott a gonosz lelkek közé. zl képmutatók 
festett arccal járnak, mert sohasem mutatták 
magukat igazi mivoltukban ; járnak „cammogva, 
lassan, keserves sírással, halálrafáradt arccal 
összetörve". Ruhájuk kiviil szép (aranyszínű), 
mert ók is szinesek-itiázosak voltak, de belül 
ólombélése van a ruhának, amely szörnyű súlyos, 
hogy recseg minden izük alatth és felolvad a 
thztöl az ólombélés, hogy égesse őket. A tolvajok 
is megkapják a magukét. „Kígyókat láttam 
mondja Dante rettentő tömegben és nemre, 
fajra oly különbözőket, hogy rágondolva, jéggé 
fagy a vérem. E nyüzsgő kigyórajnak közepette" 
futottak alá s föl, miközben e viperáknál mér
gesebb férgek kinozlák őket. Ha valamelyik el- 
káromolta magát, kigyó tekeredi.k a nyakára s

Ú JD O N S Á G O K .
A purgatoriumi lelkek Miatyánkja.

(Dante: I'iirgatorluin. XJ I -;üi. Babits Mihály [ordítása i

Óh Mlatyánk, ki lakozol a mennyben, 
nem határokba szotitva, csak első 
magasságodhoz vonzó szerelemben:

•szenteltessék meg neved. Áldja felsó 
erődet minden teremtmény beszédje 
s tuvalmad, mely a szívbe édesen jő.

Jöjjön el a Te országod, a Béke : 
mert ha nem jón, mi minden képességet 
összeszedvén sem érünk közelébe.

Mint angyalaid áldozzák Teneked 
akaratukat, dalolván : „Hosanna 1“ 
ligy áldozzák az emberek övékei.

Hulljon elénk a mindennapi manna, 
mely nélkül c vad pusztán hátracsügued 
aki leginkább elórerohanna.

Mikép mi annak, aki ellenünk tett,
Bocsáss meg nekünk; légy irgalmas ostor 
hímünk számára : ne nézd érdemünket.

Erőnket, mely oly könnyen rosszba kóstol, 
ne hagyd, hogy az Ő3 Ellenség kísértse, 
de szabadíts meg minket a gonosztól

A végső kérdést nem magunknak kérte 
ajkunk. Uram, mert nem k e l l; hanem annak, 
kinek meg földi húsban cammog élte".

Ha ők o tt folyton javunkra beszélnek, 
mit nem kell it t  az ő javukra tenni, 
kiben jó  szándék jó  gyökéren éled ?

Segítsük őket fo ltja ik levenni,
mik it t  szennyezték, hogy tisztulva, könnyen
tudjanak csillagos körükbe menni",

- O któber 28.-ikát, a csehországi forra
dalom és ezzel kapcsolatosan a Csehszlovák 
köztársaság megalakulásának évforduló-napját 
általános munkaszünetiéi, iskolai ünnepségekkel 
stb. ünnepelték városunkban is. Délelőtt 10 
órakor a templomokban istentiszteletek voltak. 
Elöttevaló nap estéjén és magán az évforduló- 
napon katonazenekar járta be a várost.

T á jékozta tó  a szülök részére. Az ung
vári reálgimnáziumban magyar tanulók részére 
a regi tanárok alkat uázásával párhuzamos magyar 
osztályokat állít fel a kormányzat. III V lll.-ig tiszta 
magyar lesz a tanítási nyelv, I-II.-ban orosz-ma
gyar, de úgy, hogy a tiszta magyar ajkú gyermekek 
haladhassanak. A reálgiinnár.m':i párhuzamos ma
gyar oszíalyaioa ti folytatólagos beiratkozás no
vember 8-ig lehetséges. A magántanulók vizsgálatai 
november 3 -4-én lesznek. Ezekért a kérvényeket 
be keli adni a gimnáziumi igazgatósághoz nov. 
2-ig bezárólag. Ugyancsak tiov." 3-4-én lesznek 
a felvételi, különbözeti és javító vizsgálatok is. 
A párhuzamos magyar osztályok tandíja 100 K. 
magánvizsgálati dij !60 K. A tandíj 4 részletben 
törleszthető; a tandijmenteségért folyamodhatni 
nov. 20-án.

Tan itóvá lasztás. A jenkei róm katli. 
hitközség az Adtán József távozásával megüre
sedett kántoriamtól állásra Klein Károly oki. 
kántoriamtól választotta meg.

egy szó sincsen többé. A gonosz tanácsadókat, 
„akik nem várták, hogy az ördög logikát tud", 
niindeniket külön láng emészti, vagyis láncruhá
ban járnak. „Gondoljatok rá, miért vagyunk te
remtve: azért, hogy ügyeljünk, mint a barmok, 
vagy hogy tapasztalást, erényt szerezzünk?“ A 
viszálykodások és háborúk szitáiról azt mondja 
Dante, hogyha együtt volna mindaz a kin, ami 
a világ összes háborúiból összegyűlhetett, akkor 
sem volna olyan rémes a látvány, mint a viszály
kodást szitoknak kínjai. Mind ketté van hasítva, 
(mert ö is széttépett tatán addig együttérző em
bereket), sebük ugyan újra és újra begyógyul, 
de akkor újra felhasitják ókét. Akik hallgattak az 
ilyenekre, „fejetlenül" járnak ott „együtt a többi
vel a gyászcsoportban". Leszelt fejüket, mint éji 
lámpást hordják. A mindenféle hamisítók, a test
vért, rokont, barátot és a hazát eláruiók szenve
déseit írja még le Dante a továbbiakban. Ezek 
be vannak fagyva a pokol fenekén lévő Cocy- 
tusba, amelynek vizét Lucifer szárnyainak hidege 
dermeszfi meg. Az itt szenvedőknek, az ide ju
tottaknak sírni sem lehet. „Itt épp a könnyek 
gátolják a sírást, mert megfagyván a könnyek, 
ráborulnak, mint kristálysisakvédö, a szemekre, 
a szem alatti üreget betöltve" Ezután már csak 
•  Lucifer büntetése jöhet és vége a pokolnak.

így irta ezt meg ezelőtt halszáz esztendő
vel Algiiieri Dante... Megírta pedig azért, hogy 
mi elrettenjünk a leírt bűnöktől és föltekintsünk 
htinbínatos szívvel fényére a fényes csillagoknak I

Halottaknapi gyűjtés. Mint minden 
évben, úgy az idén is gyűjtést rendez a Szanatórium- 
egyesület Dr. Nchrebeczky Györgyné vezetése alatt 
a temetőben és az utcán. Tekintettel az Ínséges 
időkre, ezt a gyűjtést a Kér. Népkonyha választ
mányával karöltve fogja végezni, a helybeli kér, 
népkonyhák javára. Felhívjuk a megértő lelkeket, 
hogy adakozzanak erre a humánus és Keresztényi 
célra, áldozván az elhunytak emlékének s egyben 
gondoskodván ez állal az élőkről is.

A régi h ir uj köntösben. A „Gazette 
de Lausane" hosszabb cikkben foglalkozik Ma
gyarországgal. Magyarországnak — úgymond — 
jelenleg csak egy óhaja vau: mielőbb revidiálják 
a trianoni békét. Ebben a kérdésben eleinte meg
lehetős vigasztalan volt a helyzet. Újabban azonban 
mintha megváltozi tt volna egyes nagyhatalmak 
felfogása, aminek kétségtelen bizonyítéka az utód
államok nagy ijedelme és újabb sajtóprograndája, 
amelyben célzatos rosszakarattal hol keletkezőiéi
ben lévő magyar-olasz, hol pedig magyar-lengyel, 
hol pedig magyar-francia szövetségről beszélnek. 
Akik ismerik Magyarországot, azok másképen 
gondolkoznak felőle.

Az utódállamok természetesen nem 
akarják elereszteni a zsákmányt, ezért létesítették 
a kis-ántántot, amely Benes kijelentése szerint 
a trianoni békeszerződés őre. Ez újabb nehézségek 
láttára egyes antanthatalmaknál az az újabb meg
győződés kezd lábrakapni. hogy a magyar kérdést 
csak nagyon lassan, lépésröl-lépésre haladva leltet 
megoldani. Mi hisszük, hogy ennek az uj gondo
latnak visszhangja lesz Magyarországon. A magyar 
politikának egyetlen egy célja vau és politikája 
kitartó. Célja érdekében hajlandó feledni és hajlan
dó áldozatokat is s ezt annál könnyeben megteheti, 
inért tudja, hogy a magyar népnek éppen nem 
megvetendő súlyú értéke van.

A vetés mennyisége — a lig  elégséges. 
Császlóc, Korláthelmec, Gejőe stb. községekben 
alig termett meg az elvetett mag másfélszeres 
mennyisége. Korlátlielmecröl azt is elvitték, amit 
a fejkvótán felül vetőmagnak kellett volna hagyni. 
Ennek következtében a földek bevetetlenül ma
radtak, különösen Korláthelniecen, mert a beigért 
vetőmagból 10, 15, legfeljebb 20 kilót kapott egy- 
egy olyan gazda is, aki máskor legalább annyi 
köblöt szokolt elvetni. Ki mint vett. úgy arat. 
Ezt most az ogysz.r az államnak mondjuk.

— Szoba t emelnek Nagyváradon. Nagy
váradon az ólait királyi párnak szobrot emelnek. 
Az ünnepségen ott lesz az egész olált kormány.

Becsületes ifjú . A héten Csepa cipész 
iparos polgártársunk, tanulója által hazaküldötte 
a Dombalja utcán lakó Pavlik családhoz annak 
javítás végett hozzáadott és elkészített cipőit. 
A család a javításért járó összeget a kis tanulónak 
fizette, s valahogy 10 K-val többet talált olvasni, 
A derék kis fitt az utcán még egyszer átolvasván 
a pénzt és cszrevévén a tévedést,' azonnal vissza
ment, hogy azt jogos tulajdonosának átadja. Ritka 
teremtés a mai megromlott világban. Sokan példát 
vehetnének a derék kis tanulótól, akinek a nevét 
csak azért nem írjuk ki, hogy jótettének jutalma a 
belsőnek, és nem a külsőnek annál nagyobb meg
nyugvása legyen.

— H e lyre igazítás. „A zempléni Z. O. U.“ 
ciinü inultheti számban megjelent közleményhez 
helyreigazitásképen csak annyit, hogy a vetésre 
az állam által adott búza nem 320, de 420 K

Megnyílt vásárok. Zcmplénmegyében 
az eddig ragadós betegségek miatt betiltott heti, 
hónapos és éves marhavásárok zsttpáni ren
delet alapján újra megnyíltak, viszont Sáros- 
megyében az uralkodó kötöm- és szájfájás miatt 
az egész megye területén be vannak tiltva az 
összes marhavásárok.

Mi lesz a kukoricával ? A legújabb 
rendelet szerint Szlovenszkóban a kukoricával 
való szabadkcreskedelem be van tiltva és ennek 
megszegése szigorúan bttotettelik. Kukoricát vá
sárolni — a gabonancnitiek analógiájára — csak 
a Z. O. U. vykűpnv komisáralnak szabad. Ért
hető, hogy a gazdák, de általában a közönség 
nem nagy örömmel veszi tudomásul ezt a leg
újabb rendeletet. A termelőknek még csak liagyján, 
ám a uemtermelők, különösen a városiak, akik 
könnyebb megélhetés céljából sertést hizlalnak, 
bizony nehezen fognak kukoricához jutni, a 
baromfit nem is említve.

— Nyúlnak nézte a lovat valami koca
vadász katona, aki Mátyócon rekvirálás cimén 
tartózkodott és a múlt héten társaival vadászni 
ment ki a határba. Lövöldöztek össze-vissza, 
majd embert is találhattak votna, mert éppen 
nagy munka folyt a határon. így csak a Czap 
György két lovát találta. Az esetet följelentették,



4. ©Idái. HATÁRSZÉLI ÚJSÁG. 1920. október 31.

Zavargás Romániában. Romá- 
Diából érkező utasok beszélik, hogy Ro
mániában nagy zavarok vannak. Bánátból 
a szerbek kivonulnának.

— Megszűnt a dovolenka-rendszer. 
Podkarpatska Rus katonai parancsnokságának 
rendelete, mely szerint Podkarpatska Rus terü
letén mindennemű árunak szállítása csak a 
Zeinsky Hospodatsky Urad Uzshorod, valamint 
ennek munkácsi és beregszászi expositurái által 
kiállított dovolenkával történhetett, hatályát veszti. 
A dovolenka-kényszer hatálya ezentúl csak a 
következő árukra áll fenn: mindennemű gyü
mölcsre, húsra és élő marhára. Ezen dovolenkák 
azonban ezentúl csakis a Zemsky Hospodarsky 
Urad uzshorodi főhivatalánál lesznek kiállítva. 
Természetesen mindazon termények és gazda
sági termények, melyek hatósági zár alatt van
nak. ezentúl is csak szállítási igazolvánnyal szál
líthatók. Dr. Dvorák s. k.

— M iért vándorolnak ki Amerikába a 
zempléniek? Egy butkai atyafi útlevél iránti 
kérvényével a kassai pénzügy-igazgatósághoz uta
zott fel személyesen, hogy a törvényileg előirt 
engedélyt megszerezze. A pénzügynél — pro 
forma — kérdést intéztek hozzá, mi lehet az 
oka, hogy egész Szlovenszkó területén éppen 
Zemplénmegyéből vándorolnak ki Amerikába a 
legnagyobb számmal. A furfangos, de amellett 
elkeseredett szlovák atyafi a következő feleletet 
adta: „Istenem, hogy lehet ilyet kérdezni? Hát 
hogyne vándorolnánk ki, mikor nálunk a meg
élhetés úgyszólván lehetetlen. Kérem, nekem 
összesen három mázsa gabonám termett és 
abból is elrekvirált az inspektor másfél mázsát. 
Hogy tudom akkor a családomat eltartani ? Vagy 
vegyem meg azt, amit Riadtam?

— Pénzbeváltás Zem plénben. A z.ent- 
plénmegyei magyar községek kolkoválatlan pénzét 
f. hó 26—27.-én váltottak be. A beváltás mér
sékelt tülekedés mellett folyt le. A beváltó b i
zottság nagy ambícióval dolgozott, de mellesleg 
megjegyzendő, hogy ezek a cseh beváltó biz
tosok nem a legnagyobb pénzügyi kapacitások. 
Számolni meg?.. No, de az a fontos, hogy ma 
gyai gazdák megkapták a pénzüket — már ki 
mennyit. A beváltóhelyek udvarán csak úgy 
félfüllel — igen vegyes véleményeket és meg
jegyzéseket lehetett hallani. P l.: „Hej, ha tudtam 
volna, még a Boris lányomra is írtam volna 500 
K-át", „Komám okos volt, mert ötfelé darabolta 
a 10,000 K-ját". A módosabbak meg igy sópán- 
kodiak : „E j, nem hallgattunk a jegyző urra, hogy 
tavaly kifizettük volna az adót a bélyegzetlen 
duplájával; most a pénzünk fele oda és még 
hozzá az adó dupláját kellesz megfizetni", n 
bizottság 27.-én este nyugovóra tért és befe
jezte működését, mert hiszen 23.-án volt a nagy 
nemzeti ünnep, melyre elő kellett készülni

— ön gy ilkosság . M ituscsik József Varga
utcai lakos, 60 éves prágai származású szeszgyári 
éjjeli őr amiatt való elkeseredésében, hogy itt a 
tél s ő minden nélkül nézhet az elé : f. hó 29-én 
öngyilkossági szándékkal összevagdalta torkát és 
mély sebeket ejtett a mellén is'. Életveszélyes 
sebeivel a városi közkórházba szállították, ahol 
szombat éjjel meg is halt. Már régóta foglalko
zott az öngyilkosság gondolatával?

— E lbocsátás. A földmivelésügyi minisz
ter rendelkezése folytán nov. hó 1-től

a magyar kormány rendelkezé
sére bocsátanak Takács Miklós erdőfőtanácsos, 
az erdőrendező osztály vezetője, Ladányi Frigyes 
erdőtanácsos, bercsényifalvai erdőgondnok és 
Oasparik Pál főerdőmérnök, építésvezető. 
Pásztor Sándor erdőtanácsost áthelyezték a ber- 
csénylfalval erdőgondnoksághoz. Thegzc László 
erdőtanácsos, sóháti erdőgondnokot Nagybocs- 
kóra helyezték át.

Szerencsétlen címek
és jellegek.

A címek után nem jó Ítélni. A cint sok 
esetben olyan valamit jelöl meg, ami a jelzett, 
helyesebben a címzett tárgynak egyáltalán nem 
sajátsága. Ilyen például a demokratikus köz
társaság. A c im : a társadalmi egyenlőség, po li
tikai türelmesség, a jog, az igazság gyakorlati 
megvalósítását jelzi.

Vegyünk egy másik példát: a sürgönyt. Mi 
a sürgöny? Az írott postai küldemény leggyor
sabb továbbítása és kézbesítése. Igaz ez?

Más példa: a korcsma két felírása :
1. A bor korlátolt kimérése.
2. Az utón állni tilos.
Az első számú felírás nem igaz. mert a 

korcsmázók mindig be vannak rúgva. Tehát a 
bor nincs korlátolt mennyiségben kimérve. Nem 
igaz a fölirás a korcsmárosra nézve sem, mert a 
korcsniáros rendszerint meggazdagszik, tehál a 
bor ismét csak nincs korlátoltan kimérve.

A második szánni felírás cáfolását mindenki 
olvashatja a rendőrség sajtó közleményeiben, 
ahol ugyancsak sűrűn fordul elő az utonállás.

Szerencsétlen cim ez. hogy tanügyi refe
rens. Tanügyi referens alatt úgy a konszolidált, 
mint a kevésbbé konszolidált államokban olyan 
férfiakat gondolnak, kiknek a cim után Ítélve — 
feladatuk a lakosság műveltségének iskolák felállí
tásával való fokozását munkálni. A tanügyi refe
rensek azonban úgy látszik az idők eleje óta eredeti 
hivatásuk ellenkezőjét teszik. Minden valószínű
ség szerint a Krisztus idejében élő tanügyi re
ferens is nagy ellensége volt az iskola fölállítás
nak és igy kénytelen volt Jézus tanítványaival a 
pusztába menni és olt tanítani őket.

Az élelmezési diktátor is olyan élelmezési 
diktátor, amilyen tanügyi referens a tanügyi re
ferens. Próbálják is már kicserélni őket, mert 
úgy is mindegy. A tanügyi referens mint ilyen 
meg akarja fosztani a kér. népkonyhákat altól a 
kedvezménytől, amelyet ezideig a missiók és 
hatóságok részéről Ígértek. Mi köze volna ehhez 
a tanügyi referensnek, hogyha nem cserélték 
volna ki talán még kicsiny korában az élelme
zési diktátornak szánt másik gyerekkel ISZ ÍN H Á Z.

Az elmúlt hét péntekjén 
számos nagysikerű ope
retté szerzőjének szokat
lanul gyönge darabja került 
szilire. A kevés szerep 
lőre ínzott, ötletben sze
gény, de operett,'-remenis-

centiakban gazdag librettó a szerelem köitll kering. 
A darabban u j: a felvonások időtartamának, 
eddig meg nem állapítható okbói való fölcser.' 
lése. Az eddig ösmert darabokban az eiső fel
vonás volt a leghosszabb s a harmadik a leg
rövidebb. Ebben a darabban — a szöveggel 
egyült ez is fordítva van.

A szereplők közül első helyen Pogány 
Klárit kell megemlítenünk, játéka ügyes, moz
dulatai kecsesek, tánca boszorkányosán ügyes. 
Éneke azonban mögötte marad a minden tekin
tetben kifogástalan primadonna kép-..s. g inak. 
A beígért szenzációs toalettek elm ,radtak. Van 
egy különleges képessége, .ami ebben a darab
ban kiváltképpen érvényesült, s ez : az estélyi 
belépő viselése. Ha az van rajta, npy szeméből, 
füléből, orrából, homlokából, szóval az egész 
arcából semmit sem látni, de a lábából tér
den alul és felül annál többet. Sáfár Sándor 
énekművészeié a zene silánysága miatt m in 
jutott érvényre. (Megjegyezni k ivánju lt: az ele
ganciának nem elmaradhatatlan kelléke a terrorista 
sálkendö). Perényi alakításából hiányzott az. ami 
szerepét nly ellenállhatatlanul kacaglatóvá teszi 

a szemtelenség. Kovács Lili a szobalány sze
repében az együttes ragyogó fénypontja volt 
Dezső Vilmos a címlap szerint grófot akart im i
tálni de alakilásával, a mozdulataiból s meg
jelenéséből hiányzó elegancia miatt azt egy liát- 
gerincsorvadásos póstatisztié torzította. A disz- 
letezés az eddigieknek fölötte áll, ami ugyan 
nem nagy szó.

A darab megállapíthatjuk az összes 
vidéki színpadot megelőzve elhasalt. t

Hétfőn, a szőkefürlü, degeuerált, keskeny 
homloktt, nagyálmtt, töprengő királyfiról szóló 
világoljárt dráma a „Sasfiók került szilire. Zilahy 
János alakításának legszembeötlőbb tulajdonságai:
Nyomatott Földiái Gyula könyvnyomdájában, Ungráran.

az előkelő felfogás, a túlzástól mentes játékstílus, 
A lélektani motívumokra épített, mesterien kiéle
zett jelenetek erősen realizáló megjátszó: a külö
nös értéke alakításának, melynek értékéből az üt
ött valé) pózolás alig von ie valamit.

A többi szereplő erősen mögötte maradt 
a reichstadti herceg alakítójának, sőt önmagának is. 
Különösen Asbóth L ili alakítása mentes minden 
dicséretreméltótól.

Kedden a „Szulamitli" előadása sok mél
tányolni valót nyújtott. Réthy Margit a némely 
jelenetben a szükséges tragikus viharzás helyett 
inkább a bánatos költőiesség irányában alakította 
szerepét. Horváth Kálmán Absolon szerepében 
volt az egyetlen uj ebben a széles körökben 
ösinert darabban. Alakítása: okos, leleményes; 
erővel, lendülettel teli. Fekete Irén szerepében 
sok oldalit képességeiben hívőit is meglepte' 
Drámai színésznő létere pompásan táncol. Dezső 
Vilmos a kérő zsidó szerepében elemében érezte 
magát. Perényi -— bár tánciskolájáról egy viccet 
sem sütött el mulattató színfoltja volt alakí
tásával a túlnyomó többségben komor hangnem
ben tartott darabnak. A nézőtéren elvétve kö
zönség.

A „C igánygrófnó' előadásáról technikai okok
ból nem emlékezhetünk meg. Hubay Kálmán.

Sportélet köréből.
A Szlovenszkói, a Keletszlovenszkói és a 

Kárpátalji Labdarugó Szövetségek közt a jövő
ben az eddiginél szorosabb együttműködést biz. 
tositó egyezség jött létre, melyszerint a három 
szövetség a közgyűlés elé tartozó ügyeket kö
zösen fog elintézni

A Kárpátalji L ibdarugó Szövetség bajnok 
csapata a jövő év laszán szembekerül a szloven
szkói négy kerület győztes csapatával s mint 
ilyen belekerül a h it legkiválóbb egyesületből 
alakított első osztályú ligába. Abban az esetben 
tehát, ha az UAC. nyeri meg a bajnokságot, úgy 
a vadaskerti sporttelep a jövő szezonban minden 
tekintetben kiváló sportatrakcióknak lesz szín
helye. Ezen a réven az UAC. kiváló ellenfelekkel 
méri össze erejét s alkalma lesz nagyhírű múlt
jához méltóan szerepelni.

KSC—UTK. 0 :0 .  A bajnoki mérkőzések 
során nagyszerű formái mutatott KSC. vasárnap 
várakozáson aluli formát játszott ki s így nem 
éri el eredményt, az ez alkalomra újabb idegen 
játékosokkal erősített UTK.-val szemben.

C sütö rtökön délután Ungvár válogatott 
csapata mérkőzött a csehek válogatott csapa
tával. Az eredmény 5 :4  (3 :2 ) a csehek javára.S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K .

Hervadt lombok pompája, hóit levelek zörgő 
muzsikája ezen az őszön nem csábit bennünket. J 5 ideje 
már, hogy nem az ősz bús hangulatát keressük a kopa
szodó erdő szélén, iian. ni a száraz ágit, mellyel télire 
bej ülhetnénk.

N. O. Zempléni tudósítónk nem hatalmazott fel» 
hogy nevét elárulhassuk, de téved abban ha öregnek 
gondolja.

1650-1920. sz.Páty?..zatj h irdeím eny.
Az Umpár vám 'i közkót háznál megürese

dett vizsgázott f i i lö i  ú iln s ra  pályázatot hirdetek.
Képesít' sf ij’.i/i.| > okmányok 19:0 novem

ber 10.-ig <i gondnoki hiv; m:b.. nynjtandök be.
Ungvár, 1920 október 28.-án.

Dr. Novak,
igazgató főorvos.

(leltei az gyümölcsfával is), 
keresek bérletbe vagy az évi

munkákért részibe. - Ajánlatot a kiadóba kérek.

KOMJÁTHY L. műtermében
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