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Az iijjuság feladatai.
Szerkesztőnknek a kassai keresztényszociá’isla diákok 
szabadszervezete tegnapi ünnepélyén elmondott beszédje.

Hogy uj arcokba nézhessenek, a legegyszerűbb 
emberek közül is ki-kijárnak egyesek az úikezö 
vonatok elé, el-elmennek a legközelebbi városba 
és boldogtalanok, hogyha ez a lelki szükségletük 
hosszú időn át ki nem elégülhet. Ez a lelek is
meretével foglalkozók szeiint azért van, mert a 
szellemeknek is súrlódásra vau szükségük, hogy 
szikrákat vethessenek, vagyis hogy gondolatokat 
termelhessenek. Ez a szükséglet let.-siti a küön- 
bözö köröket, szervezeteket, ez n Szükséglet ösz
tönzi az egyes családokat arra, hogy legalább 
egy-ket családdal jóban legyenek s azok inján 
másokkal is találkozhassanak.

Mi egyébért hívtak ide engem az én ked
ves fiatal barátaim is, ha nem azéri. hogy vala
mely uj dolgot, vagy valamely régit uj tonnában 
halljanak, — és miért jöttein én ide, ha nem 
azért, hogy szellem a szellemmel surlódva, szikra 
pattanjon s úgy az ünnepélyt rendező ifjúság, 
mini a magam és a magunk útjára fényesség, 
ismeret, de íöképen széniét gyulladjon értvén 
a szeretet szó alatt a lettre kész. esős felbuzdulást 
mindannak hányában, ami előttünk van, amit 
vállaltunk, ami kötelesség.

Keresztényszociális ifjúsággal találkozván itt, 
a kereszt- nyszociális ifjúság feladataival óhajtok 
foglalkozni. Közvetlen szeretnék I nni. a szivemet 
egészen megnyitni, életünkről, jövőnkiol őszintén 
beszelni Mindenekelőtt megküldeni: szem előtt 
tartja-v, tudja-c a kereszté nyszociális ifjúság a 
cé t, amelynek kivitelére a nagybb.-l.nak segít
ségül kínálta fel magát? Csak •/után teszem fel 
a második kérdést: tudja-e a kér. szocialista 
ifjúság, milyen tudományos, de íöképen milyen 
erköicsi felkészültség szükséges ahhoz, hogy ö 
már most hatékonyan segíthesse. majdan pedig 
teljes dicsőséggel folytathassa azt a munkát, amit 
elődei a kér. szociális eszme szolgálatában meg
kezdték ?

A kér. szociá lis  got doíaí.
Minden eszmei vagy gyakorlati célt szol 

gáló szervezet tagjainak, ha azt akarják, hogy 
éljenek és éltessenek, intézményüket létrehozó 
jö^ondoiatbun kell mindjobban és jobban elme
rülniük. A kér. szocializmusnak alapgondolata ez: 
a társadalmi és a gazdasági •'•lei terén kétségte
lenül kívánatos jobb és szebb állapotokat nem 
a mai táisadalmi és gazdasági rendnek máról- 
holnapra való felforgatásával élhetjük el, hanem 
az emberiség megnemesitésével a keiesztény er
kölcs által. A ketesztényszociáiis felfogás is vallja, 
hogy a legutóbbi, az u. n. liberális éra társa
dalma és tökéstermelése egyes osztályok és fő- 
képen a munkásság kákára rút bánásmóddal és 
csúnya visszaélésekkel szennyezte be n agat, 
de amikor a kér. szocializmus ezt vallja, egy
úttal megállapítja, hogy ezeket a visszaéléseket 
a szabadság nevében köv tték el olyanok, akik
nek szabadságát az erkölcs nem korlátozta, mert 
nagyobbá™ a gazdaság vágyától elvakult hitetlen 
és erkölcstelen emberektől van szó

A szociáldemokrácia, illetve a kommunizmus 
azt mondja, hogy az előbb említett visszaélések 
veszélye mindaddig fennáll, amíg a termelés 
állami kezelésbe vagy a közösség kezelésébe 
nem kerül. Mi azt mondjuk: Most még az állami 
vezetés es kezelés mellett is nehézkes és kom
plikált volna a termelés, sőt éppen az erkölcsi 
érzék, a kötelességtudás, a szorgalom, a közér
dek szereidének hiánya, a munkufelügyelők meg- 
bizhatlatisága stb. miatt a termelés valószinüleg 
a legprimitívebb formákra esnék vissza. Ezzel 
kísérletezni nem jó. Tartsuk meg egy elöhala- 
dottabb stádiumig a jelen gazdasági berendez

kedés formáit, de vigyünk bein szigoiu erkölcsi 
felfogást, javítsuk meg azzal, aminek hinnya miatt 
megromlott, gyógyítsuk meg azzal, aminek nél
külözése miau megbetegedett. Hirdessünk a ter
melésben tisztességét, a munkásokkal való jó 
bánásmódot igazságos bé rt; hirdessünk a forga
lomban becsületet, a hamis súlyok és mértékek 
kizárását; az elosztásban szociális igazságot, az 
adórendszerben méltányosságot, mindenekelőtt 
pedig szerelelleljes figyelmei a szegények és 
minden felebarát iránt. M triisük be a gazdagabbat 
abba a gondoláiba -  - és ez a gondolat hassa 
át teljesen, hogy akinek sok adatott, attól az. 
igazság sokai vár; tanulja meg a szegényebb és 
egyszerűbb felfogású, hogy akinek, csak egy 
talentuma van, az sem áshatja azt el 'büntetés 
nélkül a dologtalanság terméketlen dombjain. 
Azonfelül megfelelő szociális törvényekről is 
gondoskodjunk. E törvények hozatalában és a 
gazdasági elet nehézségeivé! való küzdelmünk
ben „nincsen sem zsidó, sem görög, sem szolga, 
sem szabad, sem félti, sem asszony közöli vá
logatás", abban mindnyájan egyek vagyunk és 
minden nyelvű keresztény testvérünkkel együtt 
harcolunk mindenki érdekében, akinek nem mér
le k  az igazság mértékével és harcolunk mindenki 
ellen, aki igazságtalanságot akar cselekedni. Eb
ben követjük a legtcljestbb keresztény nemzet
köziséget.

A kér. szociális tudomány.
Az ifjúságnak el kell mélyülnie a kei. szo

ciális gondolatban és ki kell azt fejlesztenie ma
gában azáltal, hogy e gondolat tudományos k i
fejtését, megalapozását, védelmét tanulmányozza, 
olvassa, megtanulja, hogy annakidején öntaga 
másokat is meggyőzhessen. Terjesztenie kell az 
idevágó irodalmat, gyűjtenie kell a történelmi és 
egyéb adatokat, amelyek őt és az általa meg
győzőiteket felfogásuk apostolaivá tehetik. Hall
janak és beszéljenek az angol gyárosok rab- 
szolgaseregeiiől, a kicsiny gyermekekről, kikei 
az erkölcsleien tőkések talpuk alá gyújtott tűzzel 
hajtottak fel a keskenytoiku kéménybe kormot 
seperni. De halljanak a leánykereskedelem bor
zalmai! ól is Halljanak és tudjanak a modern 
uzsora mesterfogásairól, az öngyilkosságokról, 
amiket az elvont munkabér,a nyomoiult mamuton 
okozott. De ludják meg nevüket a renyhe kéjen- 
ceknek is. Tanulmányozzák a kér. szociálizmust 
[őképen a szociáldemokráciával és a kommuniz
mussal való összehasonlításában, és győződjenek 
meg róla, hogy az emberi társadalomban „a 
kicsiny és nagy, szegény és gazdag teljes egyen
lővé tétele lehetetlennek láiszik", lehetetlennek 
látszik az főképen a hilnélkfili alapon, az. em
bernek állati sorsba való leaiázásával, amikor 
minden elérhető, csak az. nem, hogy a szenve
délyek elcsiltuljanak. Győződjenek meg itt XIII 
Leó pápa szavaim k igazságáról, hogy a „te r
mészet rendje ellen hiába erőlködni i\z embe
riség arculatára mindenkor a leghatékonyabb, a 
legmélyebb! t haló e g y e n lő t le n s é g e k  lesz
nek nyomva, inéit már a természetes képessé
gek: szorgalom, egészség, erők, rátermettségek és 
hajlandóságok is különbözők I" Gondolkodja
nak rajta, hogy lehet-e valamely kommunista- 
tenyésztő iskolában gyáii minták szerint faragni 
a gyeitnekfej.kel ilyenné, vagy obanná, -  még 
hozzá édesanyai gondozás nélkül?

Eszmény és élet,

így és ilyenformán szerezzék meg az ifjak 
a szociális eszmék tudományát és a kér. szocia
lizmus apológiáját, hanem ez még énnenséggd

Lapunk mai száma 4 oldal.

nem volna elég h's;nién\i célok hirdetése, azok 
kivitele nélkül legfeljebb kenyérkeresete le
hetne valakinek, lehetne a gőg sztllöanyja, 
hogy íme, én ezt is tudóin, azt is tudom, 
de nem szolgálná az élet javait, amelyeknek 
mindenkihez való hozzájuttatását hirdetné. Nem 
keresztény az aki csak vallja, de a gyakorlatban 
nem bizonyítja magát kereszténynek. Nem kei', 
szocialista az, aki a kér szocializmus minden 
gondolalát megjegyezte, ha egyetlen egyet sem 
tartott meg él. ‘.ében. Az. élei kér. szocializmusára 
vau szükség, nem a tudomány kér. szociáiiztnu- 
sára, de nem is az érzelmek kér. sz.ociáliz.inusára. 
Az élet kér. szocializmusának alapja pedig — a 
hitélet s ami abból fakad: erő és kitartás.

A csodás etem.
A természetes elemhez kapcsolódnia keli a 

lerniészeltölöllinek is ése csodás elemnél megállók, 
Hogy elgondolkozzanak. Minden tervünk az ifjú
sággal ezen a ponton valósul vagy vész. Az ifjú 
ság segítsége és föképeu előkészülete a szociális 
munkára ezen a ponton válik hasznossá, éité- 
kessé, vagy haszontalanná, sőt ártalmassá. Aki 
szájával vallja és tettével tagadja a kér. tanítás
nak csak egy tételét is : az veszélyezteti a 
kér. szocializmusnak egész komplexumát.

Mii szerezzen meg tehát az ifjú a megfelelő 
tudományon kiviéi, hogy a kér. szociális tannak 
valóságos élő előadása lehessen? A felelet: Elő, 
cselekvő hitet és eiős akaratot Az élő Ilit rész
letes kifejlése lehetne mindaz, amit nagy embe
rek, nagy gondolkodók az ifjúság és az emberi
ség iránt való szerétéiből általában mondottak, 
tanácsoltak és ittak, de amely tanácsok az evan
géliumi örök igazsággal is harmóniában vannak.

Ezeknek a tanácsoknak összessége ez : tiszta, 
akaratét ős, lendületes, szikrázó sztmii, mtiiikás- 
ifjuság jelenti azt a kort, amely a boldog élet
nek dalos evangéliuma, zengő ligete és minden 
igérelutk napja, amelyik minden bájt, minden 
bátorságot és minden ragyogó érleímel rejteget 
magában, mint az egészséges mag az eljövendő 
virágzó gyümölcsfát. Az az ifjúság, amely lettek
ben hivő, az aeélosílja bele magát az éleibe, és 
tanul bele abba, hogy szenvedésen, fáradságon, 
szükségen és szenvedésen ál is titalkodjék magán, 
minden ki sleikiiségen és minden fáradságon.

A hivő ifjúság eiényes, mindig csak olt 
találja magái, ahol az engedelmesség s a nagyok 
tisztelete van. ahol ideálok élnek és az ideánk
hoz való hűség uralkodik. Az erényes ifjú
ság hajnalán nem járványos a tavasz.ötő métely, 
az ilyen ifjúság nem abban rokon az egész világ
gal, hogy ö is megdicsér minden uj cicomát, 
még ha ócskából nyerte is az uj szabást hanem 
abban rokon mind. nekkel, amiben egyedül rej
lik a rokonság: az önzetlen ettberszt réti ben. Az 
erényes hivő ifjúság amellett tudia, hogy mikor 
van oka becsülni önmagát és milyen sokat kell 
tartania arról, ami külsői g a putitán é l.t belső
leg a léleknytigalnia s a tiszta becsüki.

Az ilyen hivő ifittság fiatal lelkében 
éneklein én a minden boldogságot, a mit den bájt, 
bátorságot és a minden kötelesség ti Ijesitésére 
való legszebb felkészülést

De a válságokban lötpén maradók, a küz
delem-e képtelenné vált, a szenvedélyeknek be
hódolt. eszm.eszegény, a gyáva és lelki sápkóros, 
a türelmetlen, mrtnkállan, dölyfös, műveletlen, 
ideges, demoralizált, öngyilkoló ifjúságban csak 
a sznmorttság, a fájdalom dalát dalolhatom. Az 
élet ótlási mértékeivel fel ‘éive is óriási nagy a 
pusztuló ifjúság nagy nagy temetője; a lelkem sir 
bele, s amikor ezt jáloitt, a legelső, amire gon
dolok : Az. if.uság meneküljön minden gyönge- 
ség elöl, amely heteesé/>ct az ideálok hiánya és a 
munkátlanság okozza és meneküljön a hitetlen
ség temetője elöl, ahová a gyermeki bájt. örö
möt és boldogságot temetik. Ha királyi sas f a|
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vagyunk, úgy nézzünk a napba, ne felejtsük el 
származásunkat!

Ha kér. szociális működést akarunk kifej
teni, úgy ne felejtsük, hogy a kér. szocializmus 
a társadalom és gazdasági rend állapotait a kcr. 
erkölccsel akarja megjavítani, tehát aki ezen a 
ponton alkuszik, vagy éppen aluszik, az nincs 
velünk, az reánk nézve szomorú halott. Hogy 
talán nehéz a kér. erkölcs szerint élni ? Annak 
parancsából tesszük, akinek kegyelméből vagyunk, 
és magunkért, az emberekért is tesszük, s forra
dalmakat, vértengert teszünk ezzel feleslegesekké.

Az elveszettek völgye
Arioszta eposzában van egy részlet, Asz

ta li angol hősnek a holdban történt utazása és 
ottani tapasztalatai. Asztali a holdban két hegy 
között egy kis völgyet vesz észre, ahol együtt 
van minden, ami a főidőn akár a sors veszélyé
ből, akár az idő rontásából, akár az egyes em
berek hibájából elveszett. Vannak ott elveszett 
birodalmak, kincs, hatalom, hírnév, szerelmes 
szivek hiába ejtett könnye, hiába sóhajtozott 
Sóhaja . . de feltűnt nekem, hogy legtöbb olyan 
valami vast, amit általában az ifjúság szokott 
elveszíteni:

„Játékkal pocsékolt órák s hetek raja 
l.áblógato dörék sok semmittevése,
Soh’se valósuló tömérdek óhaja.
Sok hiú tcs • ■ iés puszíitgaíó része:
Ezekkel var. ic ii a völgy minden része

Kedves líjt: Barátaim, valljuk be. hogy az 
elveszettek völgyei nap-nap titán  rengeteg sok 
drágasággal tölti a mai kor kisebb és serdültebb 
ifjúsága. Szőiölombos fejjel, életük októberének 
délutánján veszik majd csak észre, hogy ha k i
tartó munkával kezdik az életet, királyi halma
zához juthattak volna az egyéni sikereknek, me
lyekei az egész emberiség javára kamatoztathat 
tak volna. Öregségük szőiölombos fejéi véres 
bábéinál veszi majd körű ! a gondola;, hogy 
amikor a gyermekkor lépései után szcmíói- 
szembe találkoztak az éneklő élettel, nem hall 
gattak lovaggá ütő köszöntésére, inkább csak 
tördelt.;., mintsem áp-dták kertjének virágait, 
nem teltek a szívre pajzsot < s nem harcollak a 
pajzsnál is erősebb szívvel, ne;p voltak a Ilit 
bátor keresztes iavagjak de aég csak kereszt
it ordoz ói sem 1

Kitartó i.it, . Becses éitékii es termékeny 
ösztönöket önt belénk a természet Istene már a 
legkorább ifjú .ágban! Valamely hivatás megsze
relését, művészi hajlamot vagy más alkotóképes
ség csiráját önti belénk az Isten

Elidul egyik is, elindul másik is. de olyan 
kevesen tartanak ki végig. Mérlegelik a íáradal 
makal, visszaijednek, s hiába valóvá le minden 
meggyűlt jó szándék, mert nem cáfolják meg 
az akadályok látszólag leküzdhetetlen voltát azzal, 
hogy cselekvéshez fognak. Ott van siker, ahol a 
legkoraibb ifjúkorban megkezdődik a cselekvés.
A zsidógyermel, akinek pár fillért adott az atyja, 
hogy kíséreljen meg vásárolni és drágábban el
adni valamit már az első játék közben teszi, 
cselekszl hivatását. Ekkor még nem tartja vissza 
öt sem a féltékenység, sem a félelem, sem a 
türelmetlenség, hogy akár sokáig is ne klsérel- 
gessen. A hivatást a játékkal kezdi, hivatását 
cselekvéssel házasítja össze mindjárt az elején, 
hivatásának tudatával nő fel, ami az akaraterő 
formájában összenő vele, egybeolvad idegeivel 
és attól örökké elválaszthatatlan. Ami minden 
nagyhoz szükséges va ló : a hivatásra való szüle
tést igy pótolja ki a hivatásra való belénevelődés.

A feltámadás helye.
Nem véletlenaég az. hogy Shahespearnél Is 

elsír helyre és egymás mellé kerül a kitartás és hlvés, 
mint amelyek a boldog ifjúságiink feltételei, s ame
lyekből minden öröm, és minden boldogság 
származik. Az Áldást és Alkotást azon a 
csatatérén ölték meg, ahol a Hitet és Akaratot 
és csak azon a térén támadhatnak azok fel, ahol 
ezek. I. i. a Hit és Akarat feltámadnak.

Az ideálok megvalósítását csak a szenve
délyek ellen való hábor i megkezdése után kezd
hetem. Az erkölcs az emberi életben, így a tár
sadalomban és a gazdaságban Is az a természet- 
feletti elem, ami az eposzokban a csodás elem. 
Jine tehát ez a tudomány megszerzése közbt?ii 
a még fontosabb megszerezni való. Aki ezt is 
bírja, az már halad, az már kiállhat, az már 
testvér. Az. ha kell, utón, kávéházban, vagy bár
hol védelmébe fogja venni a keresztény szociális 
eszmék képviselőit, lapjait, tudományát Az köny- 
nyit szülei terhén, nemhogy sújtana. Az meg 
bocsát testvéreinek, ha. netalán megbántott ... Az 
alkalmat I barátainak a csodálkozásra., ' in 
bántja meg az igazságot és a titoktartása. Az 
embertársainak sorsában a maga sorsát fogja 
nézni az szívvel, lélekkel, tudománnyal és 
cselekedettel kér. szocialista és az segít ueke :k 
a kereszt igazságáról meggyőzni a világot!

Az őrdarm ai m agyarság 
sérelm e.

A R. M. H. Írja :
A cseh-szlovák állam által 1919 évben elren

delt népszámlálás nem történt teljesen Moys 
szája ize szerint. megsemmisítettek s ujabb össze
írást rendeltek el. Az ujabb összeírással a régi ma
gyarból szlovákká átvedlett Moys teljese t megvolt 
elégedve, n id t ebben a magyarságéitól alapitoíí 
ördarma községben az. ujabb összeírások csu
pán a lakosság 1. mond egy százalékát mutatták 
ki magyarnak, 99 százalékot [ híg szlováknak 
és ruszinnak. Hiába állították az ős: magyar 
törzsekből származó Kendék, Pogányok, Bod
nárok, Vargák, Kovácsok, Kissek, M iskol- 
eziak, T . lp v o k , Jóinak, Halászok, Törökök stb., 
hogy ők magyarok dédapáik, ükapaik is azok 
voltak, az összeirók egyszerűen szlovákoknak 
vagy ruszinoknak jegyezték be <ő? t.

A tanügyi hatóság ennék a hamis ö.ss.' .másnak 
az alapién az ottani összes elemi iskolákat és 
óvodát szlovák, illetve ruszin tannyelvnekké vál
toztatta

A római katholikusok azonnal tiltakoztak ősi 
idők óta magyar tannyelvű elemi iskolájuk el- 
szlávositása ellen, de minden eredmény nélkül. 
A tanfelügyelő elrendelte itt is a tót nyelven 
való tanítást s a tanító kénytelen volt ezen a 
nyelven tanítani a magyar anyanyelvű tanulókat.

A község magyar lakosságának többsége némán 
tűrte ezt a brutális sérelmet, bízva abban, hogy 
a hatalom birtokosai maguk is be fogják látni 
rövidesen azt, hogy egy demokratikus köztársa
ságban a kisebbség nyelvének elnyomásával nem 
lehet békét és megelégedést teremteni s változ 
tatnak a helyzeten önmagoktól.

Miután azonban az uj tanévben is az óvodában 
és iskolákban szlovák és ruszin nyelven kezdet
ték meg az előadásokat, 108 magát magyar 
anyanyelvűnek valló családfő 578 magyar család
tag nevében is felterjesztést intézett a  kormány

sóhoz, melyben ráinulalnak a magyarságukat ért 
határtalan Sérelemre s követelik, hogy gyermekeik 
saját anyaiiyelvtlkftn részesüljenek oktat,rsban. 
Kérvényükből bejelerttil. azi Is, Hogy ha kor
mányzó sérelmeikéi sürgősen nem orvosolja, 
kénytelen lesznek a köztársaság elnökétől kérni 
igazságot.

Az. őrdarmai magyarságot ért sérelem a köz
társaság minden magyar lakosának sérelme s 
ezért a magunk részéről is követeljük, hogy ez 
... nagy sérelem azonnal orvosoltassék,

M i a magunk részéről csak annyit tess/iiiik 
hozzá a R. M. II. fentebbi megállapításaihoz és 
követeléséhez, hogy az őrdarmai magyar iskola 
ügyében a nyár folyamán felemeltük sza
vunkat és biztosra váriak, hogy llrd ina  tanfel
ügyelő megszívleli sor.tinltal, ele úgy látszik, n 
MM akar e/ltáuyba:' semmit sem tenni, nehogy 
valnszakép pn- fxcf'xum  hibát (?) kövessen el a 
csehszlovák .--lí;>- , itteni fő iskolai intendánsának 
gondolata ellen, al:i vallja ugyan a nemzetek jo
gait. de a ayak ir| gh.,., egész, máskép szokott 
cselekedni.

M agyarország a béke után.
„The SceUHiD.n" angol lap okt. iG.-lki számából, 

t (Folytatás)

H< cltnd ,ik képzelni ilye:* sors.-r saját 
hazánknak és népének, jobbau megtudnánk ér
teni a ina:.-\ i - -••. megdöbbenését és elkeseredé
sé*. De in ti; más szempontok is növelik a magyar 
lelkek kétségbeesését. Mindenekelőtt az nj államok, 
amelyekbe Magyarországból annyit beolvasztottak, 
nemzetiség szempontjából nem kevésbé vegyesek, 
mini a régi Magyarország volt, s alig le in t állt- 
tani, hogy a szerves egység elvén épültek.

Néni szabad tovább: elfelejteni, aminthogy a 
m a gya rok  se felejti!: «.í, hogy ők voltak azok, 
akik kincseiket áldozták, vét ükét ontották, akik
nek férfiai és női pusztultak t i  az európai civili
záció védelmében, ók voltak a zsilip, midőn a 
törökök fenyegették Nyugat-Európát, s megvédel
mezték a mások szabadságát, míg maguk barbár 
iga alatt szem, dlek. Most azt kérdezik : mind a 
régi áldozatokért, hazájuk széttagolásávnl, népük 
szétszórásával fe’ -d-e ki Nyugat-Európa háláját ?

A fenti lé n két és benyomásokat, amelye
ket a helyszínen szereztem, abban a reményben 
közlöm, hogy az itthoni közönség jobban rneg-

Irta. MÉCS LÁSZLÓ.

Vasárnap délután.
Megállt a munka mindenütt, vasárnap délután van; 
az eke éle nem hasit humuszba mély barázdát, 
a boltok, gyárak lakatos ajtaján túl a csend ütött 
tanyát, inig utcán, piacon kurjantnak a garázdák.

Energiák ezerszinii patakjait ma másra
zúgatja a Sors, mint örök turbina-forgatásra; 
hétköznapok zakatoló malmába csöndet intett, 
nem falja vérünk és velőnk, nem örli perceinket.
Energiák ezerfelé futó, ezernyi színit
folyóin máma bíbor, csókos álmok csónakáznak...
Ma kipirult a lélek, mint tavaszjöttén az ágak vege. 
Honnan szökken a pirulás robotos ág rücskös rügyébe?

Honnan van a nagy társulás, a roppant egymástszomjazás ? 
Ma csillag kerget csillagot, esőcsepp másik cseppet, 
a szempár szembcmélyülést s embert keres az ember. 
Minden hajhász valami mély álmot, mely messze röppent...

Az összesítő szeretet aranvoltdru templomában, melynek 
az ég azurló boltja adja kék-mosolyu kupoláját 
a örök lámpája lesz a Nap: Isten-szív azúr kupolában 
ki fogja majd az ember-lelkck roppant orgonáját
úgy felszerelni, hogy együtt, egy-sziv-ütemre zengőn 
zenéljenek a lelkek mind... az akol és a pásztor?..
Ki fogja, óh ki fogja ?... Itt járunk s egyik csillagból 
Üzengetünk a másikba, oly messze, jaj, egymástól...

Kétezer évvel ezelőtt megnyílt az idők mélie 
s kitárt kezével, öt sebével’ bús keresztfa ágán 
a Jóság összedirigált kiömlő vére ütemére 
minden sípot az. ég alatt, a forgó földnek hátán,
de örök disharmóniát kacag belé a Sátán
s csak járunk társtalan, mint hogyha egy egy csillag hátán
keringenénk külön, külön, kitárt karokkal híva
egy lelket, hogy betűzze ki, mi van szikünkbe Írva .
S ilyenkor, ünnepdélután, döbbenve vesszük észre, 
hogy csillag kerget csillagot; esőcsepp másik cseppet, 
az ember embert S én magam a lelkek sípját kérdezem : 
c kirekesztő, kalitkás falak közé hogy csöppent?

Hogyan zenél úgy egyedül ? Tavaszi szél, vagy ősz.i szél 
zúg rajta át az önmagam tücsökdalát ciripelem ..
Hol mélaság, hol lágv öröm, hol véres, In: ó . érzelem 
settenkedik, sátánkodik sipom körül, játszik velem.

Ma, lelkem, dalra készülődj, ma csillag kerget csillagot, 
ma más lelkek közé viszlek, ma messze messze ballagok, 
megbocsátja, ki e kalitkás, bús magányba plántáit, 
ma kiviszlek s ma átélünk egy Beethoven-sonátát...

A* ő s z i  t e r m e s e i
csodás mesevilágba, iilomvildi;ba vezetné a lel
ket... de a iiyíitt szöveten át dermedt ujjakkal, 
hidegen markol meg a amely sirásra liiv l 
Aközött ingadozom, hogy álomnak nézzem-e, 
vagy valónak lássam azt, ami a tárgyak őszi

kep.ként a szemembe hullt. A nap dönti el. hogy 
nézzem álomnak. Éles sugárkarddal suhint a 
ködbe, sziporkázva ugrik a k? zdödŐ dermedésbe... 
...Aranyláncot fűz a vedlett takaróra., az elnyúlt 
cipőnek pirosló lombokból szattyáufoltot ígér... 
Csitul az életgoud.. minden melegszik. Alom... 
álom... s lelkem kacagva száll el tarkára ívelt 
könnyű harkályszárnyon.

A nap lebukik, elviszi a színek mesevilágai. 
Változik minden és úgy változik, hogy most már 
inkább a valót mutatja. A fákra mintha vicsorgó 
fogú boszorkányok ködrongyokat aggattak volna 
találó díszletéül életnyomorunknak. A völgyben 
malom zakatol s talán fehér lisztet örök.. A 
kályha tüzképe fel-fellobban egy ablaküvegen és 
/alán nieghivó-rajzot rajzol az üvegre. Odabent 
talán meleg teavizben gyöngyözik az elet... Men
jünk be talán? Ha bemegyünk, szívesen látnak-e? 
Az őszi ég alja egy nagy, vörös seb. Sötétlő 
felhőkből vert-had képe bomlik... Lelkem zokogva 
csüng a felhőből kilépők rongyos dolmányára, 
tépett dolmányára !..

Nátolyáné jac/.kó Olg*.
W T



1920. november 14. határszéli uisAa 3. (Mai.

érti belőle a magyar helyzetet és véleményt. Azt 
lehetne kérdezni. vájjon alávetik-e magukat a 
magyarok látszólagos sorsuknak és a jelen körül
ményeknek ?

Azonban a magyarok bár né
zeteiket es érzéseiket a békeszerződés Igazság
talanságát illetőleg őszintén kifejezik, látszólag 
nyugodtak.

Erre nézve, mini az Író megítélheti, három 
föokuk van. Az elsőnek gyakorlati, politikai ér
zékük a forrása, készint a h ború, tle még in
kább a négy hónapig lartó bolsevista uralom és 
kegyetlenkedések, aztán a román uralom bruta
litásai következtében az ország még mindig nincs 
a régi kerékvágásban. S inig távoli terveket for
gatnak elméjükben, ugylátszik első gondjuk a 
belső remi nigszilárditása Második okuk azzal a 
reu.i- és törvénytiszteleltel függ össze, amely 
náluk hagyományos. Semmi már. földjén Kclet- 
Európánai; nem találhatni a fegyelem iránti oly 
érzéseket, a törvény iránt oly engedelmességet 
mini náluk Ez vérükben van s igazan előnyükre 
is, uenizelközi értelemben

Azoknak, akii: megakarják érteni a magya
rok törvénytisztelő sajátságát, ajánlom, hogy 
olvassák el a nagy Deák Ferenc életét és mun
káit. A békecsinálók sok tévedést elkerülhettek 
volna, ha elolvassák. Ez a tulajdonságuk képe
síti őket, hogy a rosszabb utat válasszák, s me
rem állítani, hogy így nagyobb eredményt fog
nak elérni, mini mások.

Nem oly ügyes propagandisták, mint némely 
inát; nép, de tudják, hogy államot nem azzal 
kell alapítani, hogy port hintsünk más népek 
szemébe s az alapot se biztosítsák üres pana
szok. A harmadik az igazságba vetett hitük. 
Erőre:; hisznek ügyük igazságosságában és hogy 
végül az igazság fog győzni. Bár a jelenben nem 
értik Nagyi.ritánia és Amerika magatartását és 
cselekedetét (s ki érti?) de erőset; hisznek az 
angolok ig,a'sáriérzetében és becsületességében 
ér meg vannak győződve,

hu a körülmények tel
jes ismeretévé, kölcsönös megértéssel köze
lednek hozzájut.

Azt a reményüké:, hogy igazságot szolgál
tatnak nekik, elsősorban .Millerand májusban kelt 
levelére építik, mely a legfelsőbb tanács nevében 
tartalmazná.

Fontos és megjegyzendő, hogy úgy Millerand 
levele, mint a magyar kormány válasza, részt ké
pezett ebban az egyezményben és megértésben, 
mely a szerződés aláirásáhot. vezetett. így tehát a 
tn.tgy u'oli megnyugvással várhatják sorsukat. De 
okos volna a szövetségesektől, ha nem kérlel- 
tetnék túlságosan az ígért könnyítéseket A ma
gyarokat nem fogják kipusztitani. S a történelem
nek vannak tanításai a magyar erely és kitarlás, 
valamint a lovagiasság és jóakaratot illetőleg.

Comenius.
Az iskolák I. hó 15-én hivatalos rendeletre 

ünnepelni fognak. Egy tudósember emlékének 
fogja áldozni e napot a g,ermeksereg. Egy tudós 
ember emlékének, aki éppen azzal a tudomány- 
nyál (öltötte éleiét: hogyan lehet a gyermekből 
embert nevelni Érdekes az ünnep abból a szem
pontból is, hogy az ünnepeltet valamiképen a 
cseh, morva, lengyel, magyar és még más népek 
is magukénak tarlják, mert bá: morvának szüle
tető de minden nemzetért és több nép fiai közt 
működőit.

Comenius (Komenszky) Amos János 159z. 
márc. 28.-án született Magyarbródon vagy ennek 
közelében Ntvnitz.cn, Morvaországban. A huszila- 
felekezeflröl 1461 67. között keletkezett ti. n.
cseh-tnorva testvérek szektához tartozott, amely 
Szekta az ö idejében már beolvadt a lutheránu
sokba és reformátusokba. Comenius a szektának 
Papja, majd püspöke volt és a puritán jellemén 
teljesen meglátszik, hogy ennek az egyébként 
nagyon szigorít erkölcsi életet kiváltó és benső
séges szektának tagja s papja volt. Midőn val
lása miatt üldözésnek volt kitéve, sőt a 30 eves 
habomban mindenét elvesztette, 1628-ban Ltssá- 
ban (Lengyelországban', telepedett, le s nemcsak

a híres Comenius gimnáziumot alapította meg és 
vezette ott, hanem ott irta meg később világ
hírűikké vált és fökép a nyelvtanítás módjának 
javítására vonatkozó és uz ő világnézetét Is tar
talmazó tnunkáii.

Tervezte Pansophia címen a tudománynak 
keresztény alapon való encyklopediáját is. Nagy
hírű ember lett s 1641-beit Angliába. 1642-ben 
Svédországba hivlák, hogy a nevelés javítására 
megnyerjék, sőt működött 1650-től 54-ig Magyar- 
országon, Sárospatakon is, ahova l.oránffy Zsu
zsanna hivatta tueg. Itt irta lllustris Patakiniiae 
scholac Idea és Orbis sensuallum pictus citnfl híres 
paedagogiai munkáit. 1654-ben visszatért Lissába 
(előbb lelkűkre kötötte a magyaroknak, hogy 
magyar tankönyvekből tanítsanak'), végre Amster
damban állapodott meg, ahol 1670. november 
15-én hall meg. Legnagyobb és legfontosabb 
müve a „Didacdca magna“  című gyakorlatias 
irány paedagogiai müve.Ú JD O N S Á G O K .

Uj egyházmegyék. A román király el
rendelte, hogy az erdélyi róin. katli. püspöknek 
székhelye Gyulafehérvár helyett Csíkszereda, a 
református superintendesé Marosvásárhely, az 
unitáriusé Székelykeresztur legyen. A kata. püs
pöki székhely a XI. század óta Gyulafehérvár 
volt. A szatmári egyházmegyét megszünteti a 
román király és a kath. híveket a nagyváradi 
latin szertartásu püspök joghatósága alá helyezi. 
A románok számos esetben megbotozzák a latin 
szertartási! papokat. Giattfelder püspök halálbün
tetését is csak az angol bizottság közvetítése 
folytán változtatták meg, de fogságában rettene
tes szenvedéseket kell elviselnie.

Házasság. Szudiy László tanulmány- 
végzett papnövendék házasságot kötött novem
ber 4-én Droszt Elvirával, Oroszt Artúr főjegyző 
leányát al, Ipolyságon.

-  Beosztás Grigássv Károly volt szobránci 
és Szabó János volt ungvári áll. el. iskolai igaz
gatókat a magyar vallás és közoktatásügyi miniszter 
a szabolcsmegyei kir. tanfelügyelöséghez osztotta 
be s megbízta ókét az iskolalátogatási teendők 
végzésével.

Az ungvári törvényszék ügye, mint érte
sülünk, annyira előrehalad’., hogy a jövő év ja
nuár elsejével működése megindul. Helyisége az 
eddigi terv szerint a Eiied palotában lesznek.

Halálozás. Thury Almeda, a beregszászi 
kórházban működő irgalmas nővérek fő*>öknőjc a 
múlt héten 69 éves korában elhalálozott. Egy 
időben városunkban is működött.

Búcsúszó. Meleghangú, szívből fakadt 
búcsúzó levelet intéz a H. U. által „minden jó 
emberének- Grigiisy Károly volt szobránci áll. 
elemi iskolai igazgató-tanító. Búcsúzik az ittmaradó 
magyar kartársaktól, kiknek 25 évig járásköri 
elnöke, s a vármegyei tanító egyesülettől, amelynek 
ügyvezető alelnöke volt, búcsúzik tanítványaitól, 
akiketatyjukk.nl szeretett és a kedves helyektől, 
ahol életének legszebb delét, íérfikorát töltötte. 
Fájó szivei vesszünk tőled búcsút mindannyian, 
ke dves Károly bácsi, akire ha csupa rátermett ember 
közé állítanák is, akkor is mindig csak büszkék 
tudunk tenni, Gyakorlati, igaz és hűséges munkás 
ember voltál, bárhova mégy, .áldjon meg az Isten!

A cseh katonák ellen citnil egyik 
múltkori újdonságunkra vonatkozólag azt az 
értesítést küldi be most hozzánk a katonai re
ferens, hogy a nemzetvédelmi minisztérium által 
kiküldőit bizottság a namesztói eseményekei meg
vizsgálta és ott nem a katonaságul, hanem a 
szónokokat találta hibásnak, akik a lakosságot 
izgatták volna. A lakosság támadta meg előbb a 
katonákat és kellöt meg is vert. A két polgár a 
későbbi összetűzésnél vesztene életét,

A vaggonlakók gyermekei közül sokai, 
igen sokat elvitt a nyomorúság miatt a menekülő 
családokba bclopózott halál. Nincs család, ahol 
beteg ne lenne, ahol már is áldozatot ne sirat
nának. Sok gyermeket, a kik ott is csak gyer
mekek, játék közben taposnak el az állomásokra 
befutó vonatok. Nem lévén rendes illemhelyek, 
ezeket a vaggonok közelében ásott vermekkel 
helyettesítik, amelyek a betegségek terjesztői, de 
másképen is okozták már sok gyermek halálát. 
Ezeket a vaggonlakókat akarták elhelyezni Bu
dapest gazdagabb és nagyobb házaiba azok az 
ébredők, akik már nem nézhették a hivatalos 
körök tehetetlenségét és az ebből számazó né
hány hangosabb szót fújták fel a zsidó sajtó 
berkeiben pogromnak, azt a néhány lakást kö

vetelő gesztust embergyilkolásnak és néhány le- 
csüggesztett orrot fü deliek meg a .budapesti 
vérfürdőben". Egy idő óta újra terjesztik a „ma
gyarországi zavargások" hírét. Költik a meséket. 
Utcaszeglet, kaszinó tele van a nagy szenzá
ciókkal. Hát csak liigyje, aki hiszi és fizesse, 
akinek ilyenre is van mindennap néhány koro
nája I

A cigányok nem mennek át a Ga- 
lugóba. A Bercsényi utca végén lakó cigányok
nak a Galagóba való áttelepítése került szóba.
A hatáság ott rendes lakásokat építene számukra 

de a cigányok hallani sem akarnak arról, 
hogy átköltözzenek. „Száz nyolcvanan vagyunk 
— mondta egyikük —- és igen sok idegen ven
dégünk szokott meglátogatni bennünket. A Ber
csényi utca végén könnyű nekik megtalálni ben
nünket,de hogy találnának azok ránk a Galagóban ! 
Meg aztán mi nem szoktunk magas házakban 
lakni, o lt pedig csak magas házal; lesznek, tehát 
ini nem megyünk, appeliúlunk". Mindenesetre 
korszerűnek laláljuk magát a cigányoknak mo
dernebb lakásokba való költöztetése eszméjét, de 
nem különben érdekesnek találjuk a cigányok 
védekezését is Ókét a humanizmus nevében 
akarják egészségesebb helyre áttelepíteni, ük ha 
nem is azzal a szóval, de szintén a humanizmus 
nevében tiltakoznak ellene, hogy t. i. mi lesz 
akkor a szállást kereső fajrokonokkal, akik ilyen- 
képen nem találnak rájuk? Hogy mennyire ők a 
világ legkonzervativebb nemzete (mert ma már 
ük is nemzet), az ebből az esetből is igen jól
kitetszik.

--  T ea-dé lu tánok a P atronázs ja vá ra . Az
Ungmegyei Patronázs Egyesület saját céljai javára
1 ,lyó évi november hó 14-én, 28-án és decem
ber 12-én a Társaskör nagytermében „Tea-dél
utánokat rendez a következő programmal: Nov. 
14-én: Művészet az öltözködésben. Felolvassa 
ilr. Gáborné Rózsa Elza. Dalok. Énekli Kende 
Miéi, zongorán kiset i Ajtay Erzsiké. Keresem 
a marnál, vig monolog. Előadja Schönbrunn Izsó. 
Nov. 28 án : Siciliana, Mascagnitól. Mazurka, 
Hubaylól. Hegedű-szóló. Előadja Hcvesy János. 
Az anya, monolog. Előadja özv. Ungvárynó Ho- 
rosz Jolán. Népdalok. Ének-szóló. Előadja Szűcs 
Piroska. — December 12-én: Divaltörténet ele
ven képekkel. Felolvassa dr. Gáborné Rózsa Elza. 
Költemények. Előadja Tomcsányi Béláné. Étiek- 
duette. Előadják Kardos Annus és Kerekes Vera. 
A tea-délutánokon, mint házi-kisasszonyok, a 
plakáton megnevezett leányok szerepelnek.

— A takarékbetéteket teljesen fe lo ld ják. 
A tulajdonos szabadott rendelkezhetik velők. 
A pénzügyminiszter es:;.’ hozzá intézeti interpel
lációra adott válaszában kijelentette, hogy a
bankbetétek t, ' ..... i f . l vannak oldva, ha a betét
takarékkönyvre és nem folyószámlára szól.

— U j tö rvény java s la tok . Dr. Eaglis pénz
ügyminiszter a nemzetgyűlés pénteki ülésén több 
törvényjavaslatot nyújtott be. melyek közül a 
lakosságot különösei! érdekli, hogy a vagyon- 
forgalmi és munkateljesitményi ario 1 százalékról
2 százalékra felemeltetik. Ezen adónak 30 száza
léka a megállapítandó kulcs szerint a tartomá
nyok. kerületek és községeket fogja megilletni. 
Ez az első esel, hogy a községek anyagi szaná
lása érdekében tesznek valamit.

— A m agyar H imnusz és a rom ánok. A 
román kormány rendeletet adott ki, amelynek 
értelmében a magyar istentiszteletek után szabad 
a templomban a magyar Himnuszt énekelni.

— M agyaro rszág bárom  m onareb is ta  
Irányzata . A „M itlagsposl" budapesti tudósítója 
egy magas állami és jói tájékozott személyiséggel 
beszélgetést folytatoll a magyar királykérdésről, 
amelyről a lap a következüket kö z li: A magyar 
király-kérdésben három irányzattal kell számolni. 
Az egyik a legitimisták párlj.i, akik az ország 
termeiének mintegy két harmad részét képviselik 
s akik feliétien hívei IV. Károly személyének. 
E párt hozzátartozói között van Horthy, gróf 
Andrássy, őrgróf Pallaviciny és a keresztény- 
nemzeti irányzat képviselőinek legnagyobb része. 
Ezt a párról a kisgazdáknak csak kicsiny töre
déke támogatja. A másik párt a trónörököst kí
vánja. Ez a párt IV. Károly személye ellen azért 
foglal állási, mert a forradalom ideién Magyar- 
országot elhagyta, a Habsburgoknak azonban 
Ilivé marad. Á harmadik párt a nemzeti király 
szabad választása inellett foglal állást. Ezek je
löltje József főherceg. I.egagilisabb vezetője 
Lukasich tábornok.

Betörés. Wcitiman Hermán Árpádvezér-uti 
kereskedőhöz a sz.ombatról-vasárnapra virradó 
éjjel Ismét betörtek és mintegy ötvenezer korona 
értékű rőfösáruját rabolták el. Szomorú közbiz
tonsági viszonyainkat igazolja, hogy Weinmannhoz 
három hét alatt már harmadszor törtek be.

— Állást keres. Egy polgáriskolai képzett
séggel bíró és tótid is beszélő úri leány megfelelő 
állást keres.

Ntvnitz.cn
akiketatyjukk.nl
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— Eljegyzés. Jatiusovszky János november
7.-én eljegyezte Puskás Bertalan leányát, Anniiskát.

Adományok. Wellmanii Mihály fogtech
nikus 300 K-át adományozott a Patronázs-Egye
sület javára. — Reöthy, pénztáros.

Dr. Mandel Mór lapunk utján 15 K-át ado
mányozott a Kér. Népkonyha javára.

Újra eltűnt egy tábla. Az uj állam ren
dezkedik. A kőcímerek letördelése után a táblák 
falazása következett. Most folytatódik. A főgim
názium aulájában tegnap tüntették el a két em
léktáblát, mely a magyar kultúra évszázados 
diadalát hirdette. Ez is, mint a többiek egy már
ványdarab, mely az uj alakulás pillanatában múlt, 
történelem lett. Nem értjük, minek kell a törté
nelemben kihúzásokat eszközölni, tényeket fal 
mögé rejteni. De hiába, ma igy megy s nekünk 
más jogunk nincs, mint minden ilyen esetnél, 
mely a magyar múltat temeti, egy könnyet a 
szemünkből kitörölni.

— A gimnázium magyar osztályaiba mind 
többen és többen iratkoznak be. Az első osztályba 
annyi magyar tanuló jelentkezett, hogy a leányo
kat már külön osztályba vették A tanulók száma 
arányában- visszakerülnek lassan az összes régi 
tanárok, csak Gutovich Tivadar és Holozsnyay 
Irén tanárok maradnak el onnan továbbra is a 
mi őszinte sajnálatunkra. Nem tudjuk az okát, 
hogy miért kell ennek igy lennie, bár gondoljuk. 
Azért, mert itt mindenkinek szabad olyan felfo
gást vallani, amilyet akar, de csak pa
píron.

— Hozzák a pópákat. Disije j szerb püs
pök a napokba Kárpatortissziába érkezik, hogy 
gör. kel. papokat hozzon e vidékre.

— Ismét eggyel kevesebben! Mennek, 
mennek, mint ősszel a vándormadarak jobb ha
zába, mert nehéz nekik itt az élet. Úgy tudjuk, 
hogy nekik is nehéz a válás, mert sok jó bará
tot, ismerőst hagynak itt. de nekünk annál nehe
zebb, mert távozásukkal oly iirl hagynak itt, 
mely sokáig betöltetlen maiad Pap Jánosék a 
többi kedvesek után távoznak. Pap János 1890-tól 
tehát 30 év óta vezette az ungváii agvagipar- 
iskolát, sokszor válságos viszonyok között s 
midőn már némileg szilárdulni kezdett a talaj, 
akkor elveszett az agyagipar-iskola s vele el
vesztettük kedves Pap Jánosunkat is Az agyag
ipar-iskola eleinte a kapós utcai Cserszky-féle 
telken, majd vagy hat házzal odébb küzködött a 
kezdet nehézségeivel, sokszor a lét és nemiér 
közölt lebegve összetartó telke s mindene 
Pap János vala s midőn a sok hányattat s 
után végre a Pannónia helyiségébe költözött, 
ismét a néptelenség fenyegette, mert sajnos, 
dacára, hogy az iskolából egy Klein, Szamo- 
volszky, Nemessányi, Jeró, Sziankóczy stb. került 
ki, az iskola soha sem volt nálunk népszerű s 
melyebb gyökeret ezért nem tudott ereszteni s 
hogy mégis számot tett a helybeli tanintézetek 
közt, azt csakis Pap János soha sem lankadó 
buzgalmának és szorgalmának köszönhette. Pap 
János nemcsak mint szakember, de mint az ung
vári társadalomnak kiváló tagja tiint ki. Nagyon 
sok szakmunkát itt s amellett ráért minden üdvös 
mozgalomban részt venni, úgyis mint szónok, 
vezető és közmunkás egyaránt. S most mint az 
öreg fa is arra hajlik, amerre az ágai, ő is szelíd 
jó hitvesével kedves fia és leánya után indul, 
ahonnan vágyva várjak mielőbb vissza meleg 
.Isten veletekef-et integető barátai és tisztelői. Mn 

- T . ta g ja in k  b. tudomására hozzuk, hogy
megérkeztek a legfinomabb kivitelű női- és gyér 
ntekcipök, amelyek igen jutányos árban szerez
hetők he. Tekintet'el azon körülményre, hogy a 
cipő- és bőráruk 1 5 -2 0  százalékkal emelkednek, 
felkérjük t. tagjainkat, hogy szükségletüket még 
moát szerezzék be. — Minden nap kitűnő, Fiss 
hidegfelvágott kapható. Asztalos-tagjainknak 
ezúton hozzuk tudomására, hogy megérkezett a 
fehér csiszolópapir; mindenféle számban kapható. 
■— Legfinomabb csokoládé- és cukorkakülönle- 
gességek kanhatók. Alt. hoi?y. É rt és Hiteiszöv.

- Uj főkapitány. Ungvár uj főkapitánya 
Hron Károly lett. A Prága melletti Kralupból 
került ide, ahol szintén főkapitány volt.

-  Német és magyar képviselők védik 
Prágában a tisztviselőtörvényt, amit éppen a 
csehek és a kormány pártja nein fogad szívesen. 
A német képviselők egyébként azzal fenyegetőz
nek, hogy valamely vidéki városban ellenparla
mentet csinálnak.

— Medvét lő tt. Barkóczi kapási erdővéd 
különös szerencsével nem is egy, hanem kél 
gyönyörű medvebocsot lőtt, amelyeknek bőrét 
összesen tizennégyezer koronáért adta el. Kapás 
hatarában évek óta nem látták medvét. Ez a 
két bocs két családdal menekült le Hajasd 
tájáról, ahonnan üldözték A megriasztott öreg 
medvék ismét vissza felé vették utjokat.

Betörök. Egy őt tagú banda az utóbbi 
időben 6 ungvári polgár karára betöréseket kö
vetett el és kb 250.000 K-t elemeit. A tettese
ket (Szivák M., Benzó József, Dolikin Maxim, 
Czipó György és N így Imre) részint Ungváron, 
részint Kassán elfogták.

— V ilá gh írek . Japánnak Saito nevű nép- 
szövetségi megbízottját Tokióban egy kínai 
politikai bosszúból — föbelölte Temesvár 
belvárosa nov 8.-án Iái.gokban állott. A tüzet 
bir szerint gyújtogatás okozta volna, mellyel 
zavart akartak előidézni, hogy Raskanu tábor
nokot megölhessék. -  Az osztrák szociáldemo
krata párt kilép a 11. inte.-nacionáléból. A 
francia kormány program in ja : Közeledni a Vati
kánhoz. Az ir forradalom már kritikus tüne
teket mutat Az áldozatok száma egyre no.
A horvát parasztpárt állást foglalt az önálló hor- 
vát köztársaság mellett Az. amerikai Egyesült 
Államok uj elnökének beszédje alatt koporsót 
hordtak körül e felírással: ..Népszövetség’1. 
Bebizonyosodott, hogy az állítólagos Horthy- 
okmányok hamisítványok, amiket Bőhni Vilmos 
rendelt meg. Az olasz községi választásokon 
az alkotmánypáit nagy győzelmet aratón. A 
szociáldemokrata párlot nagy vereség érte. A 
ke:, szocialisták 15,000 szavazatot kaptak.

Értesítés Az UAC. korcsolyapályára 
idénvjegyek Klein Ignác üzletében válthatók. UAC. 
tagok, akik dec. 1 ig kiváltják, 30 K. Nem UAC. 
tagoknak 40 N. UAC. tagok, akik dec 1 után 
váltják ki, 40 K Nem tagoknak 50 K. Az ideny- 
jegyet váltani óhajtóknak saját érdekük, hogy 
dec. 1-ig az idényjegyeiket kiváltsák.

— A leleplezett lisztcsernpész. Nehogy 
félre értsen valaki, e helyen cshk a száraz ténye
ket irom le. Aki érteni akar, ebből is eleget ölt
het. Nem is oly régen arról ittam a II. U -bán, 
hogy addig, amig sokan koplalnak addig mások 
dustálkodnak a földi javakban, egyesek mint pl. 
o ’yan magamfajta emberek, amig alig tudják m-g- 
kapni a nekik járó lisztadagot, addig mások pl. 
olyan „Schaffer" félék vígan hozzak illetve’ csem
pészik a futom liszteket szekérszámra és titok
ban magas áron adják el hitsorsosaiknak. „A 
zabkeny. r" cimti cikkem következménye egy kis 
vizsgálat leit Schaffer Béia ellen, aki éidekelt 
liitsoisósaival együtt azt vallotta, hogy a kérdé
ses zsákokban nem liszt hanem krumpli volt. 
Hogy a krumplit akkoi sem néztem, most sím 
nézem lisztiu k s hogy Sch; ffer tény leg lisztté, 
és nem kruplival lái ckirest edik, ártól most már 
bárki meggyőződhet a rendőiségen Ugyanis 
pénteken e hó 12-én d. u. 2 ólakor beállították 
Schaffeihez Konicsny és Kuralovszky rendőrök 
és lefoglaltak Schaffernél nagymennyiségű lisztet 
és cukrot Schatfer szorultságában egy két méter 
hosszú aranyláncot é.i aranyórát adott át Konecs- 
nynek ezekkel a szavakkal: Nezze, pénzem 
nincs* n, de ezt a csekélységet fogadja el stb. 
a többit már magunktól is eltaláljuk . . . Schaffer 
Béla ellen megindult az tljátás lisztté, való lánc- 
kereskedés és vesztegetés miatt. Amint értesül
tem Scha,femek már ügyvédje is van, aki pertu" 
barátja valakinek. Figyelem őket. Kubovcsik Andor.

SZÍNHÁZ.

Az elinalt hél folyarr 
munkás- előadás keretet 
színre kei tilt ÉiieH mc, 
ilékliely előadásáról s 
daiabról csak most i 
módunkban beszámolni

----- darab szoros érteiemt
véve nem mondható drámának, inkább éleik 
De még igy sem szigorúan egységes, mer 
fölvett probléma : mi végre élünk iit a főidőn
a darab folyamányaként nem nyer megoldást 
iró a részletező finomsággal, megkonstruált ah 
jaival inkább mélyreható filozófiájának szocii 
indoklására, mint cselekményvitelre liaszná 
Legsikeitlltebh alakja a darabnak egy szelid le
Nyomatott Földes! Gyula könyvnyomdájában, Ungváron.

öreg vándor, kit az iró az éjjeli menedékhely 
sivár, örömtelen lakói közzé visz. S az. öreg 
bátorítja a csügged őket, kiknek lelkében mélyen 
belát, csöndes, simogató szavakkal szépséges 
álomképet varázsol eléjük s ezzel az Istentől 
is eltávolodni akaióknak a jobbhoz való hite, 
reméli fölkelteni. A szereplők közül, kik bár 
mindannyian derekasan oldották tneg feladatukat, 
Kőműves Sándor fölébe emelte az öreg páratlan 
szivjóságának életigaz megéreztetésével. az igen 
kevéssé színpadi alakot messze fölé helyezte a 
többiek alakításának.

Hétfőn a „Mozaik Kör*’ tagjainak volt a 
bemutatkozása Ntóbe egész estét betöltő darab 
előadásában. A kör műkedvelői, a komoly készült
séget igénylő darab dicséretes előadasaval biz,- 
taró reményt nyújtanak arra nézve, hogy a szí
nészek távoztával kellemes szórakoztatói lesznek 
a szili,lázkedvelöknek. A kitűnő betanítás s k i
fogástalan szereptudás elsősorban dicsérhető meg. 
A szereplők mozgása s az. összjáték sok esetben 
kívánni valót hagyott h iba . Egyik-másik szereplő 
félszegsége, mikor nem beszél, erősen szembe
ötlő. Az egyformán tehetséges műkedvelők nem 
igen szárnyalták túl egymást, valamennyien dere- 
kas munkát végeztek, mindvégig sikerül küzdöt
tek szerepük nehézségeivel s lámpalázukkal. Név
szerinti dicséretet érdemel O thó D iniéi gazdag 
humoru alakítása, Estók Anci bájos közvetlen- 
ségtl játéka, Schönbnm Izsó biztos mozgása, 
Frenyóné routinos játéka. Sailer László törnöt 
színezetű alakítása. Péter Dénes. Olcsváry Dendy, 
Katona Irén, Karucz Ilonka kisebb szerepükben 
is az érdeklődés középpontjában állónak. Rosen- 
bauin Dóra alakítása az előadás legkiemelkedőbb 
eseménye.

Kedden az Ezred apja, szerdán a Goldsicin 
Számi derűs, mulattató operetté kacagtatott telt 
házat. Mindkét darab címszerepében Horváth 
Kálmán az Ö szeretetreméltóságával, választékos 
humorával felejthetetlenül kacagiató alakítást nyúj
tott. Hozzá hasunió zsánerű színész még .nem 
volt véresünkben, kinek neve a szinlapon a leg
kitűnőbb csalogató. Kun Dezső kitűnő alakító 
képessége mind a két előadáson a legteljesebben 
érvényre jutott. Fekete Irén az Ezred apjában 
pajzánságával, táncával prim 'donna képességei
nek is fényes tantijeiét adta. Balázs Rózsi a Gold- 
stein Számiban egyéniségéhez illő szerepet kapott. 
Határozott.m tetszetősebb alakítása is kifogás- 
talanabb ilyen természetű szerepek alakításakor, 
mint a parádés szerepekben Kovács Lili mozgása, 
játéka sablonos. Zilaliy igazolta, hogy bohózati 
nemben is elsőrangú.P á ly á z a t.

A la k á rd i róm. kath. k á n io r ta n itó i állásra 
pályázatot hbdvtek.

J ivad.ilom : törvényszerinti fizetés és párbér. 
A tannyelv szlovák.
Pályázati h a tá iid ó : I92d november 3 >.
A kellően felszerelt pályázati kérvények alant-

Írott iskolaszéki elnökhöz küldendők.
Őrdai ma, 1920 november 8

Lőrincz István,
rk. lelkész, isk.-sz.eki elnök.

BANGHA P.ASER

IMAKÖNYVE
C S IN O S  KIVITELBEN50 koron áért
lapunk kiadóhivatalában 
megrendelhető.

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

munkákért részibe. — Ajánlatot a kiadóba kérek.

Békebeli, száraz keményfából készítettx i á l ó -  é s  e b é d - l ö -
szobaberendezések j u t á i t  y o s  árban

K elem en  Is tv á n  asztalosnál
Vargasorutca 18. szám a la tt kaphatók.

Nagyforgalmu ponton egv lakóház üz
lethelyiséggel, továbbá o katonai lak-

------  tanyán túl egy 800 négvszögölny te-
rületü háztelek és egy u, gazdasági siekér eladó.

Bővebbet Bozosi-utca 48. szám alatt.




