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S Z IL Á N K O K .
MI NEM VOLTUNK hivatalosak az Egye

sült Zsidó Nemzeti Párt alakuló gyűlésére, pedig 
,!1.erl? Ogadjtik érdekel ez a nem egészeit a 

zsidóságot érdeklő választási mozgalom. Érdekelt 
minket azok névsora is, akik nem bánják, ha 
inas érdekéért is, de mindenáron be akarnak 
jutni a parlamentbe és hogy oda bejuthassanak, 
mindenáron be akarlak jutni az Egyesült Zsidó 
Nemzeti Part vezetőségének dicső lisztájába. 
Különösen érdekel pedig bennünket a valamikor 
Betcsényi-ivadékként büszkélkedő R e iz tn a n n  
Henrik, akit az egyesült hitsorsosok talán éppen 
amiatt néni aktinak semmiféle tisztségre bevá
lasztani és a választás rendes során ki is buk
tatták mindenből. De hát nem azért sok utat 
megjárt ember a dr Reizntann, hogy ki ne fog
jon még a itiísorsosokon is. Ha nem választották 
meg a párttagok a rendes választáson, hát jó 
volt neki az is, hogy kiegészítette magát vele a 
választmán. és mint a legbuzgóbb honfiút, mint 
elnökit, lyetíes-íéiét, még az ügyek intézésével is 
megbízta. Látjátok ti többi, az Egyesültek közé 
be nem állt zsidók, látjátok, ti múlttal ámítok és 
a jelen konjunktúráját nem értő, magatokat még 
mindig magyaroknak vallók, látjátok: ez a nagy
ság útja. így lesz nagy zsidó nemzeti ember a 
magyar nemzeti tanács főtanácsa Jójából. Gutmann 
ügyvéd ttr! Rozgonyi tagtárs in és Önök még 
egynéhányat!, akik annakidején ott lelkesedtek a 
Reiztnann ur előadásain, melyszerint Csuha Ist
ván, Tahy Endre, Zombory Dezső stb. nem 
magyarok, csak o a magyar: mit szólnak most 
Önök ehhez a nagyon fura módjához a képvi
selői mandátum keresésének ? Kinek volt hát 
akkor igaza és ki az, akivel Önök most nem 
értenek egyet, sőt talán egy kicsit furcsán néz
nének rá, sőt ott is hagynák, ha — mondjuk 
a parlamentben összetalálkoznának őkegyelmes
sége dr. Reizntann hajdani Bercsényi-utóddal?

FŰTHETŐ KLOZETET követel Pesek tan
ügyi referens a munkácsi magyar elemi iskola 
tanulóinak, ugyanakkor a Fltideren a beállott 
korai fagytól i.izkódók — nem tudnak tieteken 
át fához jutni. Aki azt hiszi, hogy azért nem, 
mert fa nincs, az téved. Fa van, hideg van, 
fuvaros, favágó, az is van, de nincs - bárca, 
fautalvány. Egy külön tisztviselő ül az erdőgond- 
nokság egyik szobájában, akinek — azt hisszük 
— az a rendeltetése, hogy fát utaljon ki. S ez 
az ember teljesen hiábavalóan iil meleg szobá
jában s a didergők a hideg előszobában hiába 
topognak, fát nem lehet kapni, mert fát csakis 
nyomtatolt bárcán adnak ki. Hja, ilyen a büro
krácia !

Keresztényszociális politika.
Irta : dr. Fleischmatin Gyula.

Ellenségektől körülvéve, ezernyi nehézség
gel küzdve, félreértve, megrágalmazva tör ma
gának a keresztényszocializmus lassan és biztosan 
utat előre Európa keresztény államaiban és ná
lunk Slovenszkón. Közeledik az idő, amikor 
époly világmozgalommá fogja kinőni magát, akár 
a szociáldemokrácia vagy most újabban a kom
munizmus.

Ha a tömegek nagyságát nézzük akkor fö
lötte állunk úgy a szociáldemokraták, mint a 
kommunisták fölött, viszont elmaradunk azonban 
a szervezettség, egység; és öntudat tekintetében 
mindakettő mögött.

A kereszténység nagy tömegei elsősorban 
vezérei nem értették és nein fogták fel oly jó l a 
kor szellemét, nem tűztek ki távolabbi célokat 
maguk elé és nem rendelkeztek olyan lendülettel

mint a szociáldemokraták és kommunisták. Nem 
tudták a tömegeket oly mozgékonnyá, elevenné 
tenni, s inig egyrészt szabadulni akartak a kon
zervativizmustól, féltek, hogy tulradikálisok ne 
legyenek. Soraikat megbontotta a liberalizmus, 
s a személyi politizálástól elfelejtettek ellenfeleik
hez hasonlóan átmenni a tömegpolitikára. Így 
azután a keresztényszociális politika nem talált 
és nem talál ina sem oly'közvetlen támogatókra 
a keresztény népben, mint a szociáldemokrata 
és kommunista vezérek a proletáriát,isban.

A múlt osztályúi almai után ma újabb 
osztályuralom fenyegeti a társadalmat, amely 
talán még kegyetlenebbnek és véresebbnek ígér
kezik minden eddiginél. Ha ezt a veszedelmet 
megállapítjuk akkor ez ellen a keresztényszo
ciális politikának gyors és erélyes akciót keli 
kifejtenie

Mert miről van szó? A szociáldemokraták, 
kommunisták és kereszté,^szocialisták valameny- 
nyien az. osztályuralom és osztályellentétek meg
szüntetését akarják. Csakhogy az első kettő 
diktatúra, forradalmak s ha kell, vérengzések által,, 
az utóbbi pedig békés utón-, amint maga Marx 
is mondotta, hogy a szocializmusnak a fejlődés 
törvényszerűségénél fogva akarva nem akarva is 
el kell jönnie. A társadalom önkénytelenül a 
szocializmus felé halad.

Mármost a kereszténység tömegeivel meg 
kell értetni, s föl kell okéi világosítani, hogy 
egyedül tőlük függ a további társadalmi fejlődés 
békés vagy forradalmi alakulása, az egyoldalra 
való hatalmi eltolódás, vagy megértő közös 
munka, egy szélsőséges, mindent felemésztő, 
elpusztító barbarizmus, vagy a haladásnak és 
társadalmi életünknek keresztény erkölcsi alapon 
való biztosítása.

Ezeket a fontos dolgokat meg kell magya
rázni a nagy tömegeknek, hogy ők is belelássa
nak mozgalmunk jelentőségébe s ne üljenek föl 
az ellenünk szórt üres bombasztoknak, mintha a 
keresztényszocializmus a kapitalizmus és a tör
téneti osztályok védelmét szolgálná.

Meg kell tisztítani a keresztényszocializmust 
a téves előítéletektől és ki kell emelni, ki kell 
domborítani és hirdetni a benne rejlő lényeget, 
igazságot és jóságot.

Legfontosabb, hogy megdöntsük ellenségeink 
azon állítását mintha a keresztényszocializmus bár
miféle reakciót szolgálna és lettekkel kell beiga
zolnunk, hogy a keresztényszocializmus a haladás 
és fejlődés szolgálatában áll.

Minden eszme csak nehezen tör magának 
utat a kor uralkodó eszméi között, s ezt a harcot 
a keresztényszocializmusnak is meg kell vívnia.

Amint a szociáldemokrácia megteremtette 
magának a nemzetközi és társadalmi egységet, 
úgy kell megteremtenie ezt a keresztényszocia
listáknak is.

Nem szabad felaprózni nemzetiségi, feleke
zeti és osztályellentétekre a keresztén ség erejét, 
hanem a proletariátus egységéhez hasonló egysé
get kell teremtenünk az eg\es országok, nemzeti
ségek és felekezetek között.

Csak ha erre az útra lépünk, válhatik a 
keresztényszocializmus világmozgalommá, s mint 
ilyen világtörténeti jelentőségűvé.

Ehhez elsősorban megfelelő számi, inte lli
gencia kell, amely a nevelés, felvilágosítás és 
szervezés nagy munkáját végezze. És itt lehe
tetlenné kell tenni a szociáldemokraták taktiká
zását, akik a tömegektől minden eszközzel tá
voltartani igyekeznek a középosztályt, ho-y 
azután a magára hagyott nép teljesen a szoc. 
dem. és kommunisták kezébe jusson.

Hisz a szociáldemokrata mozgalom sem 
volt mindig tiszta munkásmozgalom, s még ma 
sem az. A szociáldemokrácia tanítói és vezérei 
is a középosztályból kerültek ki.

Nekünk is be keli mennünk a tömegekbe, 
s önzetlen, kitartó munkával megnyerni őket és 
beigazolni, hogy a mi sorsunk az övékkel azo
nos, a mi kenyerünket az övékkel testvériesen 
osztjuk meg.

Tanítsunk, neveljünk, dolgozzunk keresztény 
népünkért, s akkor mieink lesznek a tömegek.

M agyarország a béke után.
„The Scet'ini. n" angol táp okt. 1G. iki számából.

A szigeti angolnak vagy a szabad termé
szethez szokott amerikai utazónak az európai 
határok átlépése mindig az érdeklődés és a 
kíváncsiság tárgyát képezte rendszerint több 
vagy kevesebb felesleges kínlódással. Ma ez egy 
sokkal fontosabb ügy. Az érdeklődés megmaradt, 
a kínlódás leginkább igaz és a kitartó türelem 
szüksége növekedett. Éjjel felrázhatnak álmodból, 
hogy átvizsgáljanak, n iitcse nálad rejtett pénz
összeg, nappal sorba állhatsz, vagy összeterel
hetnek mint a juhokat hosszú órákon keresztül, 
atnig a vizsgálatnak vége. Egy mosoly vagy egy 
éle még mindig hasznos, de valami iránt külö
nös érdeklődést tanúsítani rossznak bizonyult. 
A tapasztalat diktálja, hogy a Kérdésekre gyor
san és határozottan feleljünk és az okosság, hogy 
soha se adjunk önként felvilágosítást. Az előbbi
nek betartása valószínűleg átsegid a pénzedet és 
a cigarettád. Az utóbbinak elfelejtése egy való
ban nem kívánatos átvizsgálását eredményezi a 
csomagodnak.

Mindig tanakodol, inennyi időt kell eltölte- 
tted, na téged és a csomagod átvizsgálják? Hány 
piszkos kéz fog turkálni a dobozaidban, mennyi 
borravalóra lesz szükséged és amilyen ez a fogad
tatás, olyan jó, vagy rossz az első általános be
nyomásod a népről és az országról, melybe 
belépsz. Ritkán kell ezt a véleményt alaposan 
megváltoztatni, amit az iró a legutolsó évben 
számtalan esetben tett tapasztalata megerősít. 
Megállapításokat teszünk, a francia még mindig 
mosolyogva illedelmes, a sweici udvariasan hatá
rozott, az olasz szeles, az osztrák kedélyes, a 
cseh mogorva, a román alattomos, a szetb vi
dáman segítő, a magyar őszinte és nyílt, szük
ségtelen vigyázni a kézmozdulataira, ha a hol
midat vikSgálja és borravalót adni neki annyit 
tenne (dacára a szegénységének), mint megsér- 
sérteni őt. Amint a határnál, úgy az egész ország
ban láljnk, hogy az őszinteség és becsületesség 
jellemzi a magyart, ezt megtaláljuk az egyszerű 
embernél, a kereskedőnél, a miniszternél és majd
nem meglepő mértékben magánál Horthy kor
mányzónál is. Ha a jelen nehézségeiről beszél
nek, beismerik a múltban telt hibáikat és téve
déseiket : ha az igazságérzetedhez fellebeznek, 
nem igyekeznek elrejteni az utóbbi kél év ese
ményen, ha vizsgálni vagy olt, senki se fog 
zavarni, a legrosszabbat épp úgy feltárják, mint 
a legjobbat, de elvárják a becsületes véleménye
det és tagadhatatlan, hogy semmit sem akarnak 
elrejteni, de nincs is semmi, amit el kellene rej
teniük.

Az iró Magyarországon telt előző látoga
tásakor kapták meg a magyarok Sir George 
Clarké, mint a legfelsőbb lanács megbizotljának 
utasítását az államformára vonatkozólag, mii rej
teget még számukra a sors A békét már aláír
ták Terjedelmes munka é: dacára, hogy még 
nem hozták tudomására teljes egészében se a 
magyar közönségnek, se a nagyvilágnak, eleget 
tudattak velük, hogy a legrosszabbat már is 
tudják. Vártak büntetést, sőt szigotu büntetést, 
mert Magyarország sohasem igyekezett vissza
utasítani a háborúért a felelősséget, dacára, hogy 
okmányokkal tudja bizonyítani, hogy ha szabad 
akarata lett volna, úgy nem lett volna háború. 
De ilyen tervet, vagy jövőt, amilyenre a lanács
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ítélte, ní-iii vártak, és amikor egy nyugati magas- 
rangú diplomata, aki (Ismeri az egész helyzetet, 
úgy nyilatkozott az Író jelenlétében néhány fel
tételről, mint a „civilizáció szégyenéről", nem 
meglepő, hogy a magyarok megzavarodva, meg
ütközve és niegboti'ánkozva küzdenek » kegyet
len igazságtalanság érzése alatt A helyzet meg
ítélésében elég súlyos érvképen tekinthetjük, hogy 
minden osztályhoz tartozó angolul beszélő és 
más idegetiajktt nyugati lakos osztja a magyar 
nézetet és azt kérdi, hogy miért bűnhődjék 
Magyarország súlyosabban, mint bármely más 
legyőzött ország. Tanakodnak, vájjon a legfelső 
tanács eléggé figyelembe vette-e a saját meg
bízottjának tudósításait és memorandumait és 
talán ina ő maga is kételkedik betilts.

Néhány tény felemlitése segíteni tog. hogy 
legalább megértsük, mit éreznek a magyarok. A 
béketanács határozata megfosztotta a magyaro
kat területük két harmadától és lakóságától. Sok
kal kevesebb emlités történt volna a lakosság 
elvesztéséről, ha az elszakított nép mind ahhoz 
a nemzethez tartozna, ahova most dobta őket a 
sorsuk, de ez egyáltalán nem áll.

E g y h á z ü ld ö z é s  ?
Az elmúlt hét hétfőjén a nagyszőllösi tő- 

szolgabiróság kiutasító rendeletet kézbesittetett 
dr. Uhl Károly királyházai róni. kath. plébános
nak és ílc lle r Ernő nagyszőllösi tóm. kath. segéd
lelkésznek.

Előbbit a kiutasítás különösen azért érte 
igen-igen kellemetlenül és meglepetésszerűen, 
mert mintegy két hónappal ezelőtt királyházat 
plébánossá való kinevezésekkor csak úgy köl
tözködhetett Szatmárról Királyházára, hogy onnan 
a románok által kiutasittatta magát. (Püspöke 
ugyanis a szatmári egyik theologiai tanát székről 
nevezte ki plébánosnak.)

Minden ingóságával jö tt tehát, hogy Király
házán esetleg egy egész életre berendezkedjék. 
Odaérkezve a plébánián is átalakításokat végez
tetett, a hiányzó bútorokat bevásárolta, a gaz
dasághoz szükséges felszereléseket és háziálla
tokat beszerezte, szóval olyan kiadásokat is esz
közölt, amelyek a jövőben tét ülhettek volna meg 
föképen a szorgalmas gazdálkodás folytán. Ilyen 
körülmények között jött a kiutasító rendelet

Heller Ernő még fiatalember, neki ugyan 
mindegy, hogy püspöke hová küldi káplánnak,

D a n t e  csillagga l.
Irta: Magyar Bálint.

II.

A „Pokol" a biittböl való szabadulás vágyát 
ébreszti föl bennünk s a csillagok felé fordítja 
tekintetünket, vagyis arra a gondolatra k e lt: 
milyen édes leltet békébe jutni az Egekkel.

A „Purgalorium" már magának a kibékülés 
folyamatának leirása. Kettős csoda alakjában tör
ténik az Istennel való békébejutás: a szenvedés 
által, amit a lélek ott elvisel, lehull az emberről, 
a btiu és a seretet által, amely ott a lélekben 
Isten iránt feltámad, ráhull az emberre a béke.

Tehát a még szenvedők máris a megnyug
vás örömét érzik és a legfenségesebb harmónia 
hangjait hallatják. Ez a „Purgatoriuni" érdekes
sége. Az ottlevök szenvedése Dante leírásában 
úgy tűnik fel, mintha nem is volna szenvedés. 
A vezeklő lelkek nagy-nagy seregei kivétel nél
kül mind azért „könyörögnek, hogy Dante kö
nyörögjön értük", hogy mielőbb szabaduljanak, 
de azért valamennyien „drága, félteit kincsnek 
mondják ott az időt", amit ki kell használatok. 
Vagyis szenvednek és örülnek, hogy szenvedhet
nek, mert tudják, hogy „csak Ítéletnapig hullik 
ott a könnyű".

Ha szenvedésük milyen-voltát keressük és 
kérdezzük, el tudjuk sorolni, látjuk, tudunk róla, 
de éppen a léleknek említett nagy harmóniája

de látni fogjuk, hogy éppen nem kívánatos az 
egyháznak szempontjából az, ami vele csak meg
kezdődött és

Megtudtuk ezt egészen pontosan és le
intik minden szenvedélytől menten, hátha figye
lemre méltatják sorainkat azok, akikhez a dolog 
elsősorban tartozik, t. i. a kormányzó urak és 
bálba sajnálni fogják egyrészt a már elkövetett 
peáekládát, másrészt pedig Intézkedni fognak, 
hogy ilyen többé ne történhessen és a helyzet
tel más tekintetben is számolni fognak.

A Kiutasító rendelet visszavonása végett 
Nagyszöllősről bejött kedden Heller Ernő Uug- 
várra. Kérésére elkísértük Huber referenshez és 
előadtuk a következőket:

Tudvalevő, hogy Podkarpatszka Rusz és 
Szlovenszkó egy része egyházjogilag míg ma is 
•a szatmári püspökséghez, tartozik. Az ttj egy
házmegyei beosztások még nem történhettek ineg, 
ha meg fognak történni, akkor bizonyosan el
szakadunk a szatmári püspökségtől, mert annak 
székhelye most a románok által megszállt terü
leten van. ahonnan is a püspök más országok 
híveit nem kormányozhatja. De most még az uj 
egyházmegyei határokra vonatkozólag semmi sem 
történt. Ez a terület egyházjogilag a szatmári 
püspök dioecesisa Ide csak ő küldhet papokat. 
Itt csal; azok tauitliabiak, prédikálhatnál:, gyón
tathatnak és szolgálhatnak ki szentségeket, akik 
arra a szatmári püspöktől kaptak u. u. iltris- 
dictiót. Ha más püspök papja akarna itt mű
ködni, akkor annak előbb a szatmári püspök 
előtt kell u. n. iurisdicdonalis vizsgálatot tenni, 
okmányait bemulatni és ezek alapján esetleg meg 
is kapná az iurisdictiot De másképen nem tör
ténhetik. A kath. egyház nem valami quakker 
felekezet, ahol mindenki végezhet papi műkö
dési, alti például jól tudja a hangját rezegtetni 
és a bajuszát rángatni.

Mivel tellát az egyházjog ezidöszerint csak 
a szatmári püspököt és az őáltala küldött papo
kat fogadhatja be ezen a területen, azért ha Pesek, 
mint az egyházi ügyek referense, kiutasittatja 
innen a szatmári püspök által küldött papokat, 
akkor itt helyek maradnak üresen, plébániák, 
káplániák és hitoktatói állások betöltetlenül. Ila 
Pesek ezt a munkát ilyen arányban folytatja, 
innen rövidesen kipusztul a róni. katlt. papság 
jó része. Váljon, hogy jött erre a gondolatra és 
hogy .nyugodhat meg a kormányzóság, hogy az 
ő nevében ilyeneket tesz? A gondolati.: — maga 
mondta el úgy jött rá. hogy mee.u. ragodot; a 
szatmári püspökre, mert az valamelyes adatokat 
nem bocsátott rendelkezésére Pékeknek. Ezért 
nem fogadja el Pesek azóta a szatmári püspök 
által ide küldött papokat, még ha azok, mint dr. 
Uhl Károly is, megérkezésük után azonnal jelent
keztek Hubernél, hogy hasban és szóval kije
lentsék, hogy az állam ellen semmit sem fognak 
tenni. Pékek nem enged, anyagi kárával az ille
tőknek, szellemi és erkölcsi kárával a tóm kath. 
egyháznak, utasittatja őket vissza és hiába ma
gyarázzák neki az egyházi jogot és azt, hogy az 
uj egyházmegyei határok végleges megvonásáig 
ez máskép nem leltet. Nem, ö a szatmári püs
pök papjait nem fogadja be. Persze, a galíciai 
pópák ellen nincsen kifogása Pedig azok püs
pöke sem igen állhat vele diplomáciai össze
köttetésben. Vagy igen ? Mi lesz most a har- 
madikuttgvári és a felsődomonyai kápláni állás be

miatt nem tudjuk azt a szenvedést szenvedésnek 
érezni és úgy látszik, Dante sein akarja azt ve
lünk szenvedésnek éreztetni. Halljuk, hogy „o tt a 
bűn csöppekben hull le a bűnös szénién", bálijuk, 
hogy „szemük fekete gödre mélyre tágul", végig- 
tnegyük a purgatoriumnak mind a bét főköréit, 
a volt kevélyek, irigyek, haragosak, restek, fös
vények, torkosak és buják maguk mondják, hogy 
„szenvedünk", „szenvedünk": — mégsem tudunk 
a purgatoriumban egészen, de félig sem arra a 
gondolatra eszmélni, hogy ott szenvedésltely 
volna. Hiába mondja Dante egyik helyen : „M ikor 
lent voltam, megolvadt üvegbe ugornf enyhülés 
lett volna nékem: oly mértékben volt a láng 
melegje". Hiába emliti máshol is a tüzel, a lángot, 
az éhséget, a megaszott, összezsugorodott árnya
kat, az a „tulnani dal. amelyre ezek a lelkek már 
nem süketek", az az örömérzés, mely a vezeklő 
lelkekben ébred, mikor rágondolnak, hogy a 
„szeretet suhintja ott szljjál" — ez a megnyug
vás elveszi rill a fd/dalom elét és mi sem tudunk 
érzékelni mást, mint a lelkek szeretet-készségét: 
repülni a fénves csillagokhoz.

Megtörténik pedig ez a repülés a csillagok
hoz akkor, amikor a már megszenvedelt lélek 
megfürdött a Létbe és Ettnoé folyókban is, ami
nek következtében már nem emlékszik többé 
bűnére és szornngattatásaira sent, csak a jókra 
emlékszik, amiket, gyakorolt és az örömre em
lékszik. hogy az Éggel kibékülhetett.

Óh csillagok, Dante csillagai I Ólt áldott,

töltésével ? Mi lesz az ungvári, beregszászi, sőt 
talán a munkácsi gimnázium hitoktatói állásainak 
betöltésével? M i lesz az esetleges beteg papok 
vagy elhunytak pótlásával? Ezeket csak Szat
márról lehet pótolni és ha Peáek ur nem engedi, az 
ungi papság nevében valaki kénytelen lesz Ró
mába útlevelet kérni,

Kormányzó urak, vizsgálják meg ezt 
az esetet és tegyenek igazságot,

maga is elismerte, hogy „neheztel'' a katlt. 
papságra, mert nem tett fogadalmat. Hát mikor 
kérte valaki tőle azt a fogadalmat ? A békeszer
ződés aláírása előtt igen de azután nem. Akkor 
pedig nem voltai; előbbi esküjük alól még föl
mentve, így le nem teltettél; az ujjat. Ezt most 
oknak felhasználhatja egy Peáek, de azért ttent 
válik igazságos okká, és ha döntőbíróság elé 
keríti ez. a dolog kormányzó urak mit gon
dolnak, kinek lesz igaza?

Egy levél.
I^entisztcit Szerkesztő Ú r!

Közérdek’ ’ l szíveskedjék e pár soromnak 
helyet adni b. lapjában; remélve, hogy e felszó
lalásommal az alább jelzett bajt sikerülni fog 
orvosolni.

Ungvár város igen helyesen gondos
kodni óhajtott arról, hogy lakosságának egy 
része a város által tűzifával legyen ellátható s 
evégett tűzifát veit és azt az antalóci iparvasut 
ungvári állomása mellett létesített tüzifarakodón 
adja át a fogyasztó közönségnek 86 K ürtnéte- 
renkénti egységáron.

Most nem akarunk a kiszolgáltatott fa mi
nőségével foglalkozni, ám az is sok kívánnivalót 
hagy hátra; de nem tudjuk, hogy a város a fát 
miként köteles a ternulötől átvenni.

Foglalkoznunk kell azonban a kiszolgáltatott 
tűzifa mennyiségével Feltételezzük, hogy a tüzifa- 
kezelcssel megbízott városi közegeket eljárásuk
nál sem rosszakaral, sein szándékosság rém ve
zérelte. De a fogyasztóközönség részére átadásra 
fehétegell tűzifa megtekintése alkalmával észlelt 
hiányra feltétlenül fel kell hívnunk az intéző 
körök figyelmét.

A kirétegeit tűzifa oly rosszul van rak solva, 
hogy annak mintegy 20 30 százaléka hiányzik 
és ebből kifolyólag a fogyasztót érintő károso
dás hozz vetökg pénzértékre átszámítva — 
ölenkint a. i 00, azaz egyszáz koronát is eléri

A törvényszabta mértékek gondos betartása 
mindenkire kötelező és ennek ellenőrzése a rend
őrség feladatát képezi (Vagy talán ez most az 
uzsora hivatal hatáskörébe tartozik ?)

Felhívjuk tehát az illetékes hatóságokat és 
a tüzifakezclésse! megbízott közegeket, hogy a 
lakosságot nagymérvű megkárosításnak kitevő e 
hiány megszüntetéséről haladéktalanul gondos
kodjék; a fogyasztóközönséget pedig, hogy az 
észlelt hiány miatt a rendőrkapitányságnál emeljen 
panaszt

Szerkesztő urnák szives jóságáért köszö
netét mondva, maradok tisztelő hive;

egy fogyasztó.

szent repülés a csillagok felé! M i volna itt ha
sonló hozzátok ?

Eszünkbe jut a derék és egészséges család, 
amelynek tagjai a nappal fáradságos nagy ro
botja ulán együtt ülnek este s inig testük fáradt 
izmainak zsibbadását a teljesített hivatás édes 
megnyit ;vásával szinte örömnek érzik, amig a 
holnapi és holnaputáni telieruap tervét — mint 
az élet kerékasztalának eledelkészilési tervét -  
halkan megbeszélik ; mcgkondul az estéli harang
szó s ők valamennyien himba kezdenek. A Jolii 
fáradságát s a földre vetett terveket az égbe rö
píti az esti harangszó. Óh estek, allelujás, mély 
séges nagy esték, amikor már nem érzik a fá- 
ladság amikor ragyog a csillag s az imádság 
közben elfelejtődik rossz tét ütik és lelkűnknek 
minden rossz tudata, és már csak a jónak is 
merete, emléke zsong bennünk: ólt esték, ti 
vagytok hasonlók a dantei purgalorium nagy 
alkonyatához. Azok a ragyogó szentek, amelyek 
az. egekre vetődnek éssugatuk áttör a felitökön, 
s azok a még ragyogóbb szemek, amelyet az 
égből visszméznek : ezek a dantei Purgatoiimn 
csillagainak legszebb testvérei.. És mintha földi 
életünk (nem úgy, ahogy van, de úgy, amint 
igaz és keresztény) egy kicsit a dantei Purga- 
torium hét lőköre volna I Mint ahogy a keresz
tény vallás valóban úgy is tanítja, hogy elkövetett 
bűneinkért részint vagy egészben már a földi 
életben is eleget tehetünk és hogy ez boldog
sággal tölt el. A kereszténység az irigynek már
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Zoványi Jenő
debreceni tainíil a debreceni leír. törvényszék a 
valláslaniláí elleni agilációja miatt másfél évi 
börtönnel sújtotta.

Ezt :> rövid Ilin  olvastuk a lapokban. Pedig 
ennek a dolognak érdekes és tanulságos hát
tere van.

i \  Kü-as években mint sárospataki diákok 
közöli futótűzként terji dt el az a hihetetlen liir, 
hogy egy zsidó fin jelentkezeti a Colk-ginm igaz
gatója elfut es kijelentette, hogy ö áttér a tetor- 
mátus vallásra, sói pappá akarja magát képezni.

Sok beszéd tárgyát képezte a kis városban 
Krausz Jenő elhatározása, de a dolog lénnyé vált 
és Krausz. Jenő mint Zoványi kálvinista led, a 
coll e.iumt'un ingyen ellátást, lakást kapott, tanult 
maid később a theologiai fakultás.'a lépett s 
ténytég református pappá avatlak, sót idővel a 
sárospataki akadémián theologiai tanár lett.

Azt mondják nagy nevű theologus lett, 
dt. ti. kezdődik a dolog tanulságos oldala, a faji, 
a vérbeli eltolódás, a léiéi; megnyilatkozása. 
Megcsaphatta giietío szele, mely a tilalmad 
tanulmányozásából áradt felé, talán népét is t it
kon figyelte es sugdosásukat és álmodozásokat 
mohó szívvel vette be elég az hozzá, — 
anélkül, hogy elégedetlenségét, meghasonlasát 
leköszönésével cfokuinentálta volna, ezt nem tette, 
de felcsapott vallásujitónak. Szép állás — gon
dolta —- s esetleg hasznos is lehet.

Eleinte a tanítványai, majd késöbii az ősi 
collegium .“ zigoriian puritán tanári kara észre
vették rajta, hogy a chatedráról oly veszedelmes 
elveket hirdet, amelyek ellenkeznek a calviniz.- 
mus-alap erkölcsével

Sárospatak egyszerűen és méltóságteljesen 
járt el vele, felfüggesztette és elcsapla állásától.

Zoványi Krausz persze apellált — felperes 
tel.. Közben valami kis állásban húzta meg magát 
az országos levéltárnál s várta a dolog végéi. A 
régi liberális érát ismerjük és Zoványi addig 
kilincseit, inig ügyét elsimították, de ha jól em
lékszem, tanait ünnepélyesen vissza kellett vonnia.

M e g n y ílt i debreceni egyetem és Zoványit 
s liberalizmus egyetemi tanárrá hívta meg.

Vapon ez a lélekben zsidó ember okult e 
szenvedésein és meghurcoltatásán, vájjon hálás 
lett-e a kalvinizmusnak, hogy keresztényi módon, 
mint megtért bárányt visszafogadta kebelébe, 
dehogy hajloita tovább is a vele született föl- 
forgato szi liem elfojtott dühös tüze. Beütött a 
kommunizmus, megjött isméi a várva-várt alka
lom :< rombolásra, a léickm- : lyezésre. A ehettél 
szele ismét susogott és az Isten fölavatott szol
gája, a theologiai tanár Zoványi Jenő isméi 
Krausz lett és a vallástaniiás ellen agitált, azt 
hisszük, hogy most már utoljára.

Hit) m illió  do llá r. (Washington, szept. 
23) Az alitn enemy custodiaii 400 millió dől 
lárnyi olyan német és osztrák-nn gyai vagyont 
kezet, amit unnak idején az ellenséges idegenek
től vettek el, G,i i van biztos becslése szerint a 
háború alatt I.'foglalt idegen vagyonból a múlt 
ősszel hozott törvény értelmében vagy 300 millió 
dollárnyit már visszafizettek az eredeti tulajdo
nosoknak. Erre vona kozó pontos adatokat akkor 
tesznek majd közé, ha a hivatal megtette a maga 
kimerítő jelentésé! a- kongresszusnak. A kon
gresszusra fog hárulni az a feladat, bog) a még 
kezelés alatt levő vagyon felett intézkedjék.

a földi életben mondja: „Mennél több mond 
valamit miénknek, annál több jó jut egy szívnek 
belőle". A haragoshoz már a földi eleiben igy 
szól: „Békéért imádkozzál Isten háráuyálioz és 
szelíd kegyéért annak, ki elveszi a világ bűneit". 
A fösvényhez intézeti szavai: „Fösvény, mit sir- 
dogálsz. u fekete földért? Taposson a csúf sárra 
sarkad!" A torkosnak: „Boldog, aki az igaz
ságot szomjazza" A Keresztelő a pusztában lakva 
meg birt a sáskán és a mézen élni és épp ezért 
nőtt oly dicsőre, nagyra..."

Így fejezi ki a keresztény tanítás, hogy 
nemcsak a purgatorium, de már a föld is lehet 
az elégtételadás és a boldog harmónia helye és 
hogy itt is vannak csillagok, amikre nézzünk, 
megnyugvás, ami eltöltsön, Léibe, melyben fe
lejtsünk. Úgy fejezi ki éppen, mint Dante:

Siirsiim cordat... Föl a szivekkel a csilla
gokhoz!

A liét P hétül (a hét főbűn jelét) mi is 
felírhatjuk homlokunkra és jótelieiiikkel letöröl
hetjük onnan. Elkészíthetjük mimagunk magunkat 
hogy a csillagokhoz szálljunk. Élelünkbe vihetjük 
a dantei Purgatorium minden érdemét, tényét és 
csodálatát.

Talán azért van, hogy a dantei nagy köl- 
femény hármas csillagai közül (a pokol, purga- 
loiium és a menyország csillagai közül) egyik 
sincsen olyan közel hozzánk, mini a purgatorium 
csillaga.. Mintha egy oltár öröklámpájaképen 
egészen a szivünk előtt égne!

Ú JD O N S Á G O K .
Erdély felöl.

Erdély felöl ma igy dalol a szél:
Bocsásd meg nékiiiik te kényes, cifra dáma 
Ki mohón merülsz a táncos éjszakába,
Hogy a zene hangját túlzugják ja jja ink ..

Es te frakkos férfi, ki hölgyed bámulod 
S keble meleg haván az ékszert áinulod:
Ne lásd, hogy most m illjók könyörgő karja in t ..

Jaj. férfiak, most u?;y mondjatok bókokat 
S ti asszonyok most ugy adjatok csókokat, 
Hogy vérünk hullása ne rontsa kedvetek!

Oly bús a mi sorsunk, oly rút a halálunk! 
tja  most sikoltunk is, majd csendessé válunk : 
Elet vagy halál, itt ez most egyre megy...

Ma még van sikolyunk, holnap az se lesz m ár. 
Friss tavasz eljöhet, jöhet kalászos nyár 
Kínunk csak veget ér., szivünk csak elalél... 

Erdély felől ma nyögve igy dalol a szél.

Házasság-. Osdolai dr. Csűrös Szilárd 
és özv. dr. Pogány Dezsöné szili, csikcsatószegi 
Csató Ofliiia f. hó 3-án házasságot kötöttek.

— Az élelmezés biztosítása céljából Fa'- 
kenberg miniszteri t inácsos Romániában járt és 
visszaérkezése után azonnal tájékoztatta a sajtót 

} utjának eredményéről Elmondotta, hogy kissé 
elkésett, mert az Jötte ott járt belgák, angolok 
és franciák minden :ra t felkínáltak a gabonáért, 
hiszen nekik a nagyobb távolság dacára 
is kevesebbe kerül a szállítás, mint Csehszlová
kiának. Air. iisztusban és még szeptemberben is 
i ' észen jó rekonpenzációs üzleteket lehetett 
volna csinálni, mert azóta a cukor ára is esett 
Romániában. Így is 800 vaggon kenyérmagot — 
nagyobbrészt kukoricát — vásárolt az élelmezési 
diktátor. Zsír bőven kapható és nem is olyan 
drága. Ha Ro;- nniának állami vasutjai lennének, 
könnyű volna különösen Beszarábiából mindent 
beszerezni, igy azonban a vasutak társaságok 
kezében lévén, nagyon nehéz egyrészt vonatot 
kapni, másrészt a szállítást megfizetni. Bulgáriá
ból és Jugoszláviából számit még vásároltatni 
Dr Falkenberg, aki valóban sok fáradsággal és 
buzgalommal néz utána, hogy élelem nélkül ne 
maradjunk. Kijelentette, hogy a cukor ára 7 kor. 
20 fillér lesz, nem pedig úgy, amint egyes lapok
Írták.

Az UAC. ma a Kath. Legényegylet he
lyiségeiben tánccal egybekötött zenés tea-estélyt 
rendez. Okunk van hinni, hogy egy minden te
kintetben kedélyes, meleghangulatu összejövetele 
lesz ez a mulatni szeretőknek.

— A M ozaik K ör Niobe cimii vígjáték 
ugyanaz Strausz Oszkár zenéjével mint Márvány- 
menyasszony (ismeretes) kitűnő szereposztásu 
előadásával f. hó 8-án. hétfőn kezdi meg a ma
gyar kultúra terjesztését. (Ez alkalommal külföldi 
eredetű darabbal). A női szerepben Rosenbaum 
Dóra fog bemutatkozni, ini£ a férfi vezetősze
repben Örthó Dániel. Az előadás, mely a Kör 
kimondottan tehetséges tagjainak első, egész 
estét betöltő darabban való bemutatkozás^ lesz, 
általános érdeklődésre tarthat számot. Az elő
adásnak, mely a színházban lesz, különös érde
kessége, hogy mindegy összchasonlitásiil szolgál 
a műkedvelő és a hivatásos színész játéka közt. 

K orlá ths lm ec és környéke  érdekében
interveniáltunk Falkenberg miniszteri tanácsos 
élelmezési diktátornál és elmondottuk, hogy 
mennyire vetőmag nélkül maradt ez a vidék. A 
miniszteri tanácsos ur, aki most jö tt vissza Ro
mániából, azonnal intézkedett és ha az idő még 
egyszer összeszedné magát, a Helmec és kör- 
nyékebeliek még vethetnének az idén valamit.

Uj cukorárak. (Prágai jelentés.) A cseh
szlovák cukorbizotlság a pénzügy- és közellátás- 
ügyi minisztériumnál egyetériőleg a következő
képeit állapította meg: 1 kg nagy süveg. 7 90 K. 
vagdalt süveg 8 20 K, kristálycukor K. 7 98, por
cukor 7 88 K, kockacukor 8 26 K. Ezek az árak 
a kicsinyben való eladásánál november havában 
lépnek érvénybe. Októberre ezeket az árakat 1 
korona 50 fillérre mérsékelték, vagyis az eladási 
ár lesz: nagysüveg 6 40 K, kristály 6 48 K, por
cukor 638 K, kocka G76. A havi cukorfejadag 
november hó 1-től kezdve 1 és egynegyed kiló 
lesz. Jelenleg még nem tudjuk, hogy az uj árak 
csupán Cseh- és Morvaországra, avagy Szloven- 
szkóra is vonatkoznak-e, minthogy az eddigi 
cukorinegállapitásoknál e tekintetben mindig meg
különböztetés történt. Legújabb közlések szerint 
a cukor árát hosszas tárgyalások után a minisz
tertanács ezeknél alacsonyabban szabta meg.

Változások a rendőrségen. DuSek 
rendőrkapitányt Beregszászqa helyezték át. Utóda 
haitin Ottó előbb ungvári, majd szóllősi fő
szolgabíró.

— A városi felső kereskedelmi isko
lába a beiratkozások ugy a felsőkereskedelmi 
középső és felsőosztályba, mint a kereskedelmi 
akadémia első évfolyamába nov. 5-én, szerdán 
kezdődtek (városháza, 1 em. 3 sz. ajtó) és tar
tanak Czmór tanácsos hivatalos helyiségében 
délután 2 - 5 óráig. A helybeli tanulók bezárólag 
8 ig, a vidékiek pedig 15-ig iratkozhatnak be. 
Az elödás nov. 12-én kezdődik A tankönyvek 
egyelőre a régiek maradnak, mert a felsőkeres
kedelmi két osztályában teljesen a magyar tan
rendszer alapján tanítanak, a kereskedelmi aka
démián pedig kellő óraszámot biztosítottak a 
magyar előadások számára. A luszin nyelv ter
mészetesen mindkét intézeti ágban kötelező lesz 
és éppen az orosz nyelv könnyebb elsajátítása 
céljából a kereskedelmi akadémia első évfolyam
beli hallgatói számára az előadások bevezető
jéül háromhónapos ruszin kurzus nyílik meg. 
Akik az első évfolyamra iratkoznak, négy Közép
iskola elvégzését igazoló bizonyítványt, továbbá 
születési bizonyítványt, míg a folytatólagosan 
iratkozók csak a múlt évi végbizonyítványukat 
tartoznak bemutatni. Mindaddig, amig a keres
kedelmi iskola régi helyiségei fel nem szabadul
nak, az előadásokat a gimnázium épületében 
tartják meg. Beiratkozási dij 60 K , tandíj később 
lesz megállapítva. — Az igazgatóság.

R abbiválasztás. Vasárnap délelőtt 10 
órakor kezdődött az ungvári izr. hitközség rabbi
választása. Négy jelölt küzdött a rabbiállásért: 
Weber pöstyéni, Fellner belédi, Elirenreich 
szilágysoinlyói és Grünvald huszti rabbi, aki 482 
szavazatot kapott, mig ellenfelei összesen 17 
szavazatot kaptak.

Az Imakönyve mentette meg a ha
lá ltó l Gurella Fedor 23 éves poroskői lakos:, 
akit okt. 30-án kél részeg barátja támadott meg.
A fiatalember nem védekezett, mert nem is tudta, 
mii akarnak vele tenni, hiszen ő egy szót sem 
szólott nekik. Ezért a bajonetszurás föltétlenül 
halálos lett volna, hogyha annak erejét az ima- 
könyv föl nem fogja I ry a bajonetnek előbb az 
imakönyvön kellett áthatolnia és a testben már 
csak kisebb kárt tehetett, de a nemes szervhez* 
nem juthatott el. Gurella Fedort a kórházban 
ápolják.

— H ard ingo t, az Egyesült Államok repub
likánus elnökjclöltjét szept. 19-én felkeresték 
azok az amerikai polgárok, akik nem az Egye
sült Államokban születtek, hanem felnőtt koruk
ban önként választ tták azt hazájuknak. Leg
többen voltak az olaszok, ezek után a magyarok 
következtek a legtekintélyesebb számban Az 
elnökjelöltet üdvözlő Medill Mc Connick szenátor 
többek közöti ezeket mondotta: „M i az öreg 
Európának jóíorm ’ui minden népe közül valók 
vagyunk Amerikához való ragaszkodásunkban 
örvendezünk, hogy ez az ország s •giteni fog a 
nemzetközi jog tervének megszerkesztésében s 
abban, hogy valami olyan bíróság létesüljön, a 
melyiknek révén igazságot lehessen szolgáltatni, 
— ahelyett az önkényes szerződés helyett, amit 
elhamarkodva készítettek s ami ha megmaradna, 
arra vezetne, hogy a birodalmakat megint erő
szakkal tartsák fenn, még akkor is. Ita e szer
ződés tervezői és támogatói azt akarták volt, 
hogy a békét tegyék azzal állandóvá, maradan
dóvá". H irtiug válaszában óva inti Amerikát 
attól, ho »y beleavatkozzék Európa ügyeibe, m rt 
ez megrontaná az Egyesüd Á I unok különböző 
nemzetiségű polgárait. C 'i<  ugy lesz képes Ame
rika a népek vezetésére felkészülni, ha előbb 
otthon biztos talaira ált Az amerikai ..Szabad
ság" szept. 21 iki szarni ezt a jóizíl megjegy
zést fűzi H irding b szédjéhez: „Azt sürgette 
Hardmg. hogy amerikai voltában mindenkinek 
eggyé kell olvadni.i. S ime, Clevelandija vissza- • 
utazóban már nem magunk külön kocsijainkban 
ii tünk olaszok és in -gyarok, hanem birkózva. Az 
olasz zenekar az egész u'on recsegte k* a nótá
kat a fülünkbe s az olasz magyar barátkozás. a 
testvét isülés le jobb bizonysága, hogy törtük 
rendületlenül egész Clevelandi^-.

Megalakult az Egyesült Zsidópárt. Az 
Egyesült Zsidópárt 37 delegáltja m ár m e g á r to tta  
alakuló ütését. A választások <trednénye: elnök 
D.uitscli Jenő Nagyszőlős, alelnökök: R obiim on 
Lipót és Hiusmann (Munkács.) A szükehbkötü 
végrehajtó bizottság 65 tagból alakult m**g.

Zürichben nem jegyzik a koronát. 
Zürichben a börze tanács a eihatáiozta, lioey az 
alacsony árfolyamra való tekinti t'el a koronát nem 
fogják jegyezni. S” kan ezt amerikai machiná
ciónak tekintik. M gyár pénzügyi körök szerint 
ennek a magyar közgazdasági a befolyása nincsen, 
mert magyar lebélyegzett pénz külföldön csak 
kis számban van.

— Középiskolák magyar osztályaiba 
járó növendékeknek tanítását, esetleg correpetá- 
lását elvállalja Györke István ref. segédlelkész. 
(Megyeház-tér 3. sz.)
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Egységesítik a jogot. Szlovenszkó- 
b*n  az osztrák-magyar jogot, Csehország
ban a magyar büntetőjogot vezetik be. A 
szlovák Jogászok gyűlése. A múlt hét szom
batján és vasárnapján a szlovák jogászok nagy
gyűlést tartottak, melyen Fajnor unifikáció mi
niszter a jog egységesitésijnek szükségességéről 
beszélt. A gyűlésen a kővetkező határozati Javas
latot fogadták el: „A  szlovák jogászoknak Po
zsonyban megtartott értekezlete, kivánja, hogy a 
Csehországban érvényben levő polgári törvény
könyv, mihelyt annak szövege a szükséges ja
vításokkal közzététetik, az egész köztársaság te
rületén életbe léptessék". A kereskedelmi és váltó
jog egységesítését nem kívánják, azonban bün
tetőjog terén a magyar büntetőjogot kívánják 
behozni megfelelő módosításokkal. Ugyanezzel a 
fáradsággal uj törvényt Is lehelne behozni.

Kinek mutatták meg legelőször a 
békeszerződéseket! Tudva levő dolog, hogy 
a Versailles! békeszerződéseket előbb mutatta 
be a győztes antant Morgan amerikai pénzfeje
delemnek, mint az érdekelt nemzeteknek. Kiván
csiak lehetnek olvasóink arra, ki hát az a Mor
gan? J. P. Morgan, apjának, az öreg John 
Pierpontnak haldia ntán került a J. P. Morgan 
és Co pénzintézet élére, melynek ügyeit 1913 
óta irányítja. Az 53 éves „ ifju “ Morgan tizenkét 
esztendeig atyjának londoni irodájában dolgozott, 
de már esztendőkkel az öreg halála előtt társ
tulajdonosa lett a milliókban dolgozó cégnek 
A Morgan cég igazi „fénykorát" a világháború
ban élte A világháború tette meg a földkerekség 
legnagyobb pénzügyi központjának Morganék 
new-yorki irodáját. A háború kitörése után azon
nal megkezdődött az európai hadviselő országok 
kormányainak kilincselése a Wall Streeten. Az 
első kölcsönt, 12.000 000 dollárt, Oroszország
nak folyósították Morganék Hat hónappal a há
ború kitörése után, az angol kormány hivatalos 
kereskedelmi ügynökévé nevezte ki a Morgan 
céget. Ettől kezdve Morganék vásároltak mindent 
és fizettek mindent Nagy Britdnnia részére az 
Egyesült Államokban. Az 1915-ik esztendő ápri
lisában Franciaországnak adott kölcsön 50,000 000 
dohát t a cég és néhány héttel később az ame
rikai pénzügyi körök bevonásával, 500,000.000 
dollár kölcsönt folyósított a szövetséges, orszá
gok kormányainak. A háború derekán azt be
szélték már, hogy a „fia tal" Morgan legalább 
megháromszorozta az. öregtől örökölt vagyonát 
és azt is rebesgették, hogy maga mögött 'hagyta 
már Rockefellert és ő ma a világ leggazdagabb 
embere. J. M. Morgan New York állam Irving- 
ton városában született az 1867-ik esztendőben 
és 1889-ben a Hardvard-i egyetemen végezte be 
tanulmányait. Ilyen egy igazi kapitalista I

— Véres lakoda lom  Gerényben. Lako
dalom volt csütörtökön a szomszédos Gerény 
községben Éjjel a táncolok közé bejöttek Kozma 
Pál és Kozma András testvérek és véresre ver
ték a táncosokat. Többen megsérültek, de leg
többet kapott Kondorcsák Pál és Kahanecz. M i
hály, kiket a kórházba kellett számtani.

M ibe kerü l a hadsereg? A csehszlovák 
köztársaság most közzétett költségvetése szerint 
a cseh-szlovák hadsereg 2400 millió koronába 
fog kerülni. Ezzel szemben a volt monarchiának 
a hadserege 400 millióba sem került. Ausztriának 
30 ezer főnyi hadserege 1200 millió osztrák 
koronába kerül, tehát fejenkint 40 ezer koronába, 
ami rendkívül összeg, tekintve, hogy itt csupán 
ellátási költségekről van szó, holott a régi mo
narchiában egy katona eltartása fejenként átlagban 
1000 koronába került, ebben azonban az összes 
dologi, erőditési, épitési kiadások és hadianyag 
beszetzés is bennfoglaltatik. Németországban is 
20 ezer márkánál többe kerül egy katonának a 
fenntartása.

BANGHA PÁTER

IMAKÖNYVE
C S IN O S  KIVITELBEN

50 koronáért
lapunk kiadóhivatalában 
megrendelhető.

— Minden nap friss Ízletes hidegfelvágottak 
kaphatók az Ált. Fogy. Szöv.-ben Dayka (jábot 
“ • 2- ~ Értesítjük T. Tagjainkat, hogy minden
féle finom likőrök, cognack, — elsőrendű kefe, 
ecset és seprő-árúk érkeztek. Általános Fagyasz
tást Értékesítő és Hitelszövetkezet.

— Teljesen árva úri leány gyermekek 
mellé, vagy a háztartásban való alkalmazásrí 
azonnali állast keres. Cim a kiadóhivatalban

— A magyar katli. főgimnázium céljaira 
Markovszky Sándor 100 K-át adományozott.

Zempléni hírek. (Saját tudósítónktól) 
A Slovenskói jegyzői szövetség igazgató tanácsa 
1920 évi október 30-án cl. u. 2 órakor Zsolnán 
a városház tanácstermében tanácsülést tartott, 
melyre az összes Slovenskói jegyzők hivatalosak 
voltak. Az ülésen letárgyalták az alapszabályokat 
és kimondották az országos jegyzői szövetség 
megalakulását. A jegyzők anyagi helyzetétől és 
egyéb sérelmeiről is folyta vita, melyekhez csat
lakozlak a különféle indítványok. Ez utóbbi 
tárgyalás meglehetősen viharos volt és hasonlí
tott Jeremiás siralmaihoz, amennyiben annyi pa
nasz és siránkozás hangzott fel a jegyzők ajka
iról, hogy ez nem férne erre a papára, de az 
olvasó közönség megfeszített idegeire sem lenne 
jó hatással. Ha a jegyzői tanácsnak az ülésen 
meghatározott deputáció által a kormányhoz rö
pített végső jajkiáltása süket fülekre talál és 
október 15-én az összes slovenskói jegyző egy
szerre leteszi a tollat. Szokatlan lesz a nagyon 
megszokott sztrájkok között, de talán eredmé
nyes.

Szaporodik az éhbéresek száma. A minisz
térium bekérte az egyházaktól és a felekezeti 
iskoláktól a kimutatásokat, melyekben a rokovi- 
nát fizetők és köteles napokkal tartozó liivek 
vannak névszerint részletezve. A minisztériumnak 
nyilván szüksége van a törvényes megoldáshoz 
a részletekre, hogy ezáltal egy átlagot állapít
hasson meg a jövőben az állam által megvál
tandó rokovinára és köteles napokra vonatkozó
lag. Tehát az egyházak és felekezeti iskolák is 
állami-félék lesznek, vagy talán inkább az ál
lamtól fizetett szervek.

Született, vérbeli hivatalnokok. Október 2-án 
valahogy a szokottnál álmosabban ébredt fel a 
michalovcei adóhivatal és olyan gyászos üresség 
kongott a kis szobákban, mintha még ma is 
mindenszentek napja volna és a hivatal halottad 
gyászolná. Halottak napja volt és a hivatal való
ban halottad gyászolta: 5 derék becsületes cseh 
hivatalnokot. Szegények meghaltak, a hivatalra 
nézve nincsenek többé, elmentek, mert szerettek.. 
Már jóval 9 óra után volt és a hivatalnokoknak 
még csak a leikeik setn jöttek búcsút mondani. 
A szokatlan hiány arra serkentette az adótárno- 
kot, hogy István bácsit, a szolgát lakásukra me
nesztette. Az öreg Esvány bátyánk bizony szal
mával tért vissza, mert a hivatalnok urak szál
lásadói azt mondták, hogy még tegnap este el
utaztak azzal a kijelentéssel, hogy tiz napi sza
badságra mennek.

A hősök emlékezete. A karolingi sze
relmes hősöknek, Fioravantinak, Rizierinek, U li- 
viernek, — de miért menjek olyan messzire 
Rináldnak, Orlandonak, Farragunak és a közép
kori pogány hősüknek: Marsiinak és Agramant- 
nak gyémántnál is ragyogóbb emlékkönyvét, a 
Lorántéposzt olvasom. Olvasok Mandrikárdról, 
Agrikán tatár király fiáról, aki a trójai Hektor 
páncéljával harcolt. Olvasok Rógcrről, aki va
rázspajzsai teszi tehetetlenné a csodaszörnyet, 
Orkál. A hősöknek, akik jobb körülmények között, 
szerelmeseik közelében, csodaeszközökkel harcol
tak, emléket á llitn tt a közös emberi bámulat. Ne
vel. hősi tetteit a franciának, a skótnak, a tatárnak 
megőrizte az olasz énekes, az olasz Ariosto. Csak 
a mi,kötünk nem őrzi meg azok emlékét, akik nem 
csodaeszközőkkel, de rongyosan, félholtrafagyva, 
szeretteiktől távol álltak őrt mondjuk, a Kárpá
tokban, mondjuk, egy Szttrmay generális alatt. 
Halottak estéje volt, senkisem gondolt rájuk, 
mert ezek más időkben voltak félistenek, mint 
amilyen időket ma éltünk. Mert ezek más nem
zet fiai voltak, mint amelyik itt ma uralkodik. 
Hősök, lesz még egy Arioszto, aki megépíti fen
séges emléketeket, aki koszorút fon sirotok fá
jára, megcsókolja szentelt porotokat, ti elhagyott, 
elfelejtett, átkeresztelt, megdicsöült szegény ma
gyar hősök I

Schweighoffer-

ZONGORA eladó
ÖZV. RllSSavnénál. S zn hránrnn

Nyomatott Földeal Gyula könyvnyomdájában, Ungváren.

SZÍNHÁZ.

V V ' *  Cigdnygrófnö ̂ szezon
• boinbasláger operettbe 

nem hozta meg a kívánt 
kassza; ikert. Az előző ope
rettek, melyek pedig világ- 
Iliire! jöttek ide, az elő
zetes liíilap i jelentések

szerint pompás táncokat, szenzációs toalleteket 
stb. Ígértek, majd minden esetben csalódást 
okoztak s bizalmatlanná tették a közönséget. A 
bemutató ezért nem jelentett telt házat. A követ
kező napok előadása meg az előzetes kommü
nikék miatt nem ment telt ház előtt. A kommii- 
Ilikék jelentése szerint a darab ugyanis „bomba- 
sláger", „az utolsó 20 év legkitűnőbb, legszelle
mesebb iibrettóju darabja-*, a táncokat Percnyi 

és Dezső váivetett buz;ósággal tanította be és 
egyéb ebhez hasonlók. A premier közönsége, bár 
a Cigánygrófnő csakugyan elsőrangú darab, de 
csak a kommünikék szerint áll fölötte az utolsó 
20 év operetté termékének, nem vitte olyan 
kitűnő hírét a darabnak, mint azt egy oly kitü
nően beharangozott darab előadása után gon
dolni lehetett volna. A színház igazgatósága végre 
meggyőződhetik, hogy sikert, zsúfolt, vagy legalább 
is telt házat csak értékes darabbal (melynek nem 
föltétlenül szükséges operettnek lenni) érhet e l

A romantikus témát Martos b ztos kézzel, 
kipróbált technikával, perdülő cselekvénnyel gerin
ces darabbá építi. Tele vérbeli szerepekkel, öt
letesen közbeékelt vidám jelenetekkel. A zene az 
átlagosnál szélesebb alapokra fektetett. Lágyan 
omló melódiái, a pattogó láncmuzsika az. el- ők 
közé emelik szerzőjét. A magyaros dalmotivuniu 
énekszámok különös értékéi a finom hangszere
lései, zenei ötletekben gazdag pariturának. A 
Cigánygrófnő Balázs Rózsi volt. Éneke, erősen 
átérzett játéka, hóditóan elegáns toalletjei magya
rázata nagy sikerének. Pogány Klári a cigány 
Panna szerepében tánc és szinjátszóképességei- 
nek legjavát nyújtotta, kiaknázva szerepe min
den kedvességét. Horváth Kálmán mint Laci 
cigány növelte a hegedűs Ráczoi; dicsőségét. 
Sáfár Sándor szárnyaló tenorhangjával, finom 
színjátszó eszközeivel tette teljessé sikerét. Kun 
Dezső kiváló karaklerizáló képessége teljes ér
vényre ju lo lt. Dezső Vilmos egyéni szereteRe- 
inéltóságával alakította szerepét, melyben az iró 
szellemességének volt hordozója.

A mérsékelt helyáru s az ünnepnapi elő
adások megjátszására több gondot kérünk for
dítani.

A Varázskerint-ö keddi reprize a legsike
rültebb előadások közzé sorolható. Az előadással 
kapcsolatosan kérdjük, miért kell a legkitűnőbb 
előadást, vagy darabot a szereposztással tönkre 
tenni? Mién van az, líogy a társulat titékesebb 
tagjait mellőzve operában, drámában, operetteben, 
vigiátékban egyaránt szerephez juttattunk egy 
olyat, kinek szinjátszóképessége a diákhely kriti
káját sem birja ki.

Szerdán Sardou történelmi hátterű darabja 
a Boszorkány került színre. A felvett téma a fel
fogás, átélés folytán kitűnő darabol eredményez, 
mely itt-ott félreinagyarázliatatlan tendenciával 
tulrealizált. A Krisztus képe előtti jelenet kissé 
brutális, bár határozottan . meg van lélektani in
dokoltsága. A boszorkány sok esetben az iró 
nézetének szócsöve. A boszorkány Fekete Irén 
volt. Alakításában mindvégig meg volt az élet
szerűségig emelkedő megjelenítés. Zilaby János 
alakítása gondosan tanulmányozott Falus Erzsi 
tulerős színekkel alakilotta szerepét. Horváth 
Kálmán alakításából hiányzott a külszines ke
gyesség.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.

Botfáival erdőgazdák. Saját érdekükben küldjék 
be hoz/ánk egyik tagjukat, aki az erdő helyi viszonyai
val a legismerösebb. Szóval való megbeszélés után a 
felvetett kérdésre a legpontosabb feleletet fogják kapni.

Egy Jókarban lévő, -7 [k I Z - \  Q  A
D Ö R R  gyártmányú 2L-V-/I N xSÍ
eladó. Értekezni lehet KOMJÁTHY L. fényképészeti

műtermében, (Megyeház-tér 4. szám alatt.)

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

munkákért részibe. — Ajánlatot a kiadóba kérek.




