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SZILÁNKOK.

A BÉCSI AAAGYAR olyan buzgósággai 
szokta íeltálalni a saját képére kitalált magyar- 
országi khértenor-híreket, mint amilyen buzgó- 
sággalcsak valamely jótékonycélu előadás mű
kedvelői tudják feltálalni a maguk ennivalóan 
primitív kis fogásait. Akkor nap nem olvastuk, 
de bizonyosra vesszük, hogy a Szörísey meg- 
kinzásárói mélyen hallgatott. No igen, hiszen 
ebben az esetben ellenkezője történt annak, amit 
ö feltálalni szeret. Itt ugyanis az történt, hogy 
Magyarországból Béesbe szökött kommunisták 
Becsben tőrbe csalták Szörtsey István .magyar 
földbirtokost és amiatt való haragjukban, hogy 
Szörtsey örvendeni mert az osztrák választások 
eredményének, egy kaszárnyában botokkal, vas
dorongokkal és lakatokkal' össze-vissza verték, 
többszöri elájulást és nagy vérveszteséget idéz
tek neki, formálisan halálra Ítélték és már éppen 
a nyelvet akarták kivágni, amikor egy osztrák 
detektív közbelépésére a kínzást abbanhagyták. 
Szörtseynek a kínzók parancsára énekelnie kellett 
volna a proletárindulót;, meg kellett volna ne
veznie kétszáz, magyar tisztet. Nem tette, mert 
elve ellenére volt. Tagadó szavára pár száz rúgást 
és botütést kapott. íme az elvtársik, mint más 
ember elveinek tisztelői. Íme a magától terjedő 
eszme, a kommunizmus eszméje; íme a tisztes
séges látók, akik a magyar kommunista rabok
kal való bánásmódot kritizálják, imc néhány, akire 
Gáti kollega épen olyan jogcím nélkül lehet 
büszke, mint Pesek referens Marcsenkó kacap 
tanfelügyelőjére, hogy hamarjában egyebet ne 
mondjunk. Amilyen megváltó szláv testvér a 
Marcsenkó, aki meglopta szláv testvéreit, olyan 
megváltó magyar a bécsi magyar, aki félholtra 
veri az ártatlan Szörtseyt.

•
FÜSTÖLGŐ HEGYEK Podkarpatszka Rusz- 

ban, avagy a „Nép tüzjelei“ címen világraszóló 
riportot lehetne írni arról, hogy miképen pusz
títja el a nép a Taracvölgynek legértékesebb fa
kincseit, bizonyosan azt is a Wilson-íéle önren
delkezési jogának alapján. Az önrendelkezési jog 
csakúgy dühöng Dombón és környékén. A 
felszabadított, de féken nem tartott nép, az isten
adta nép már mint a ruszin-ukrán-kisorosz- 
kacáp és Rákóczi népe úgy csinál magának 
legelőt az erdőből, hogy fölégeti azt. Füstölnek 
a hegyek, ég a kincs, még vasárnap délután is 
dolgoznak a tiizjelek. Nosza ki is küldenek azon
nal egy főtisztviselőt, tanítsa meg a népet arra, 
hogy miképen értendő az önrendelkezési jog 
helyes értelemben. A kiküldött azonban inég 
csendőrei segítségével sem tud semmire sem 
menni pedig Tarackraszna községben közvetlen 
a falu alatt lobog az erdő A nép nem oltja el, 
amit meggyujtott. A nép következetes. De a 
kiküldöttnek is csinálni kell valamit. Hát csinál. 
Megakadályozza a téesöi magyarok káposzta
vásárát, mert a káposztások a maximális árhoz 
még holmi fuvarköltséget is föl mertek számítani 
Fuvarköltség nem dukál mondja ezen a 
dolgon aztán édesdeden elringatózik, hogy íme 
A mégis tett valamit. Az, hogy ő tulajdonképen 
az erdők védelmére küldetett, már eszébe sem 
jut. így pusztul az erdő, igy valósul a népek ön- 
rendelkezései igy lesz a baromnak legelő és igy 
maradnak a téesőiek káposzta nélkül. Es mindez 
egyszerre, egy csapásra. Megyünk, haladunk . . . 
Hbgy is monoja csak a nóta? — bodros füsttel 
fölfelé. Mert bizony másutt sincsen egészen rend
ben az erdő.

Irta : Dr. Fleíscbmann Gyula.

Korunk uralkodó eszméi! és problémáit a 
következő négy pontban foglalhatnék össze: 
gazdasági, társadalmi, nemzetiségi és vallási.

Nézzük és vizsgáljuk ezeket az egész modern 
életünket felölelő kérdéseket a keresztényszocia
lizmus szempontjából és hogy milyen álláspontot 
foglalunk ezekkel szemben mi, keresztényszo- 
ciálisták.

A gazdasági kérdés van ma előtérben minden 
más probléma élőt’.. A munkaerő és produkció 
csökkenése, egész gazdasági életünk leromlása után 
mind erősebben döngetik a tömegek a kapitalizmus 
kapuit és sürgetik a köttet tiv, a szociális termelési. 
A türelmetlenség oly nagy, hogy máról-holnapra 
akarják egész társadalmunkat megváltoztatni és a 
fanatizmussal telitett proletáriátiis azt hiszi, hogy 
ezen változás önmagával hozza a nyomor, a sze
génység megszűnését és a jólétet.

Ha a kapitalista termelőmódnak a kollektívbe 
való átmenete minden megrázkódtatás, a meglevő 
értékek elpusztítása nélkül* lenne megvalósítható, 
akkor a keresztény szocializmus és szociáldemok
rácia között megszűnne egy lényeges elleniéi

A keresztényszoeiálisták azonban nem vehetik 
magukra a történelem előtti felelősséget, hogy a 
népeket a mai nyomorból egy még nagyobbá, 
rettenetesebbe taszítsák.

A szocializmus még nincs valóságban. Azt 
meg kell teremteni lassú, kitartó munkával.

Először vissza kell állítani az általános jólétet, 
a normális viszonyokat, meg kell erősödnie gaz
dasági életünknek és azután menjünk át lassú, 

vagy a viszonyokhoz képest gyorsabb átme
nettel a szociális termelésre.

A kapitalisztikus termelésre egyelőre még 
szükség van, nem a kapitalisták, hanem a népek 
érdekében.

Évtizedek, évszázadok kellettek a kapita
lizmus kifejlődéséhez, s évtizedek, évszázadok 
kellenek a szocializmus megvalósításához.

Jól tudják ezt a nyugat szociálistái és igazolni 
kezdi ezt, az orosz bolseviznius közeledő össze
omlása, a-'. oroszországi katasztrofális állapotok.

Amikor a mai viszonyok között a kapitalista 
termelő mód fenntartását kívánjuk, nem akarjuk 
ezzel elfogadni a munkaerő, a munkás kizsákmá
nyolását. Hanem igenis vegyen részt a kapitaliz
musban a munkás is és úgy a nyereségben, mint 
az ellenőrzésben. Lényeges dolog azonban, hogy 
a közös munka ne a termelés rovására menjen, 
mint azt ma tapasztaljuk, hanem a termelés 
fokozására.

Hódítsa meg a proletariátus fokozatosan 
a kapitalizmust. - de ne rombolja szét esztele
nül, megondolatlanul egyszere, amivel saját magát 
is tönkreteszi.

Ha ez a felfogás nem lesz úrrá a munkás
ságban, akkor államaink elpusztulnak, Európa 
elszegényedik és sok sok generáció, elsősorban 
a mostani megy töukre.

A keresztényszociálizmus a tőke és a munka 
harmóniáját kívánja a mai körülmények között, 
elsősorban a munkásság érdekében, s ebben 
mindenekelőtt egy erős államhatalomra van szük
ség, amely az egyensúlyt fenn tudja tartani.

2. És itt átmegyünk a társadalmi problémához. 
A keresztényszoeiálisták ellene vannak mindennemű 
osztályuralomnak, jöjjön az felülről vagy alulról.

Az eddig elnyomott osztály ereje é$ öntudata 
sokkal nagyobb, semhogy azt le tehetné győzni, 
vagy elnyomni, viszont az eddig uralkodó osz- 
tályok annyira meg vannak gyöngülve, hogy

Lapnak w i  száma 4 •tatai.

kizárólagos uralmukat többe fönntartani nem 
képesek

Ha körülnézünk Európa államaiban hát azt 
látjuk, hogy sehol sem képes egy párt, égy osztály 
sokáig kormányozni, sokáig uralmon mariid ni. És 
a koalíciók uralma még aránylag a leghosszbb 
és legjobb.

Az egyik oldal erőfeszítési;, hogy megerő
södjék, — másik oldal reakcióját vonja maga 
után és u szűnik meg ez az áldatlan Imre, 
amely rendszerint a köz rovására huódik.

A keresztényszoeiálisták társadalmi erők 
koncentrációját akarják ami persze ma nagyon 
nehéz. De valahol meg kell kezdeni és az inici- 
ativa a mienk. Ni- törjön egyik osztály sem a 
mindenáron való uralomra, hanem egyezzenek 
meg és becsületesen respektálják egymást.

Elméletben nagyon szép ez mondják az 
ellenfeleink, de mi viszont azt válaszoljuk, 
hogy hiszen »,z egész szociáliztnu.s is igazán el
méiéiben szép.

Osztályok harmóniája csak ott lehetséges, 
.ahol osztályok vannak. Ezért azt mondjuk, hogy 
ahol nincs, ott meg kell teremteni őket a még 
szervezetlen társadalmi rétegekből, mert csak egy 
osztály létezése, szervezettsége föltétlenül ősz- 
tályurahnat, a gyengék, szervezettlenek elnyomását, 
kizsákinány olását jelenti.

Harmónia csak egyenlő f -lek közöti jöhet
létre.

Egyenlőtlen erőviszonyoknál az egyik csak a 
másik kegyéből él.

De ahol megvannak az osztályok, ott egyez
kedjenek meg és ne pusztítsák egymást állandó 
harcban.

Ezen utóbbi esetre példának Csehországot 
hozhatjuk fel, ahol megvannak a társadalmi osz
tályok, amelyek között azonban annak, hogy eddig 
ki nem tört a nyilt harc — egyedüli oka a nem
zetiségektől való közös félelem.

A harmónia alapfeltételei a közös erkölcsi 
alap és világnézet, s ezért hirdeti es ragaszkodik 
a keresztényszociálizmus a kereszténységhez, mint 
az egész európai kuliura 2000 éves létalapjához.

(Folyt, köv.)

Az Ébredők.
A „Nemzeti Újság" nov. 13-iiti számából.

Az Ungvári Közlönynek viszonzásul ajánlva.
Az ébredő magyarokon kétszer nevettek. 

Előszűr 1918. novemberében, amikor Fényes 
László „tengerészei" véresre verték őket. másod
szor pedig 1920. november 11-én, amikor egy 
század ni. kir. gyalogság asszisztenciájával fel 
függesztették az egyesület működését. Mind a 
kétszer ugyanazok nevettek. Mosolygásuk leg
szélesebben akkor terpeszkedett idegen arcukra, 
amikor Magyarországon Károlyi volt az ur és 
Jászi szelleme dermesztette meg a magyarság 
szivét. Ébredőnek lenni gúny volt és nevetség, 
a diadalmas fajta vicceket faragott a magyarok
ról,. akik a valóságra ébredlek. És az ébredők 
mártírok lettek, a föld alá bújtak, a magyar föld 
alá, mely eltakarta őket, elleplezte mozdulataikat, 
taktikájukat, munkájukat. Hosszú éjszaka csüggedt 
a magyarságra; ébren csak ők virrasztónak, az 
ébredők, a fiatal magyarok, kiknek szivén még 
égett á fajszeretet halovány tüze. Ez volt az 
egyetleij vigasztaló fény a nagy feketeségben, a 
végleten éjszakában, a rettentő dermedésben. Az 
Ébredők mint az apostolok jártak titkos utakon 
közöltünk, szavaik vigasztalóan hullottak a ma
gyar létekbe es ébren tartották a hitet, hogy egy
szer még lesz föltámadás.



2. eldai. 1920. november 21.

A magyar fajpolitika programja, a nemzet
védelem nagy gondolata ott ringott az Ébredők 
kezén, a szervezetlen és szétáullotl magyar tár
sadalom társadalmi szervezetekben ott kezdeti 
csatasorba állani az ű lobogójuk alatt. Aztán 
történt valam i: az elnyomott magyarságból ural
kodó, helyesebben uralkodni akaró elem lett, az 
Ébredő Magyarok pedig a keresztény regeneráció 
frontjának legelejére kerültek. Ami támadó ösz
tön, forró bit, tettre való készség csak izott a 
magyarságban, az Ébredők szervezetén keresztül 
öltő it formát, az Ébredő Magyarok gyűlésén 
jelentkezett.

Az cbredők tanácskozásain vetődlek föl 
nyersen, alaktalanul a magyar tájvédelmi politika 
kérdéséi, melyeket továbbított a törvényhozásba, 
az Ébredők Egyesülete a magyar társadalom 
parlamentje volt, ahol minden, de minden olt 
vajúdott az ifjúság forrongó szivén. A túlzások 
az ifjúság túlzásai voltak, de nem tudtunk elitéló 
szót ejteni azokra akikre az ellenséges fajta vala
mikor bilincset és korbácsot ejtett. Ők voltak és 
ők maradtak a nemzet lelkiisnierete, mely min
dig megmozdult, ha valahol uj seb fakadt. Észre
vették a magyar társadalom legfájóbb sebét is, 
amikor a vaggonlakókra rátérdelt a tél. l-'iatal 
lelkűk meg nem tört bele az élet valóságába és 
forradalmi formák közöli akarták fedél alá ju t
tatni azokat, akiket inegillett a ledcl.

Emiatt kerüllek szembe az államhatalommal, 
mint a miniszterelnök kijelentette. A célban egyek, 
csak a formákban térnek el és az egyesületet az 
államhatalom nem is oszlatta föl, csupán módot 
akar adni egy revízióra, melynek meg kell tör
ténnie, nehogy rájuk kenjék azokat a bűnöket, 
melyekhez semmi közük. A rendörgyilkosság és 
az egyesület felfüggesztésének véletlen találko
zása annál kínosabb, mennél tökéletesebben mű
ködik a külföld felé a zsidó sajtóhálózat. Az egye • 
sülét épp agy megcáfolta, mint a miniszterelnök 
és nem volt senki ebben az országban magyar, 
aki egy pillanatig azt hitte volna, hogy az Ébre
dők kezere magyar vér tapad

A mosolygás, mely még mindig rajta van 
az idegen arcokon: korai volt. Az Ébredők meg
maradnak és megtisztulva . még nagyobb erővel 
folytatják a harcot a magyarságért és a keresz
tény gondolatért.

Zem pléni levél
Lépések a kivándorlások 
megnehezítéséhez.

A szloveuszkói minisztérium 1920. okt. 24-én 
kelt 11794/1920. sz. rendeletével kiadja f. évi 
szept. 4-én megtartott ankét határozóit, mely 
szerint valósággal kétségbeesett panaszának ad 
kifejezést a nagyszámú kivándorlások miatt. A 
rendelet felhívja az összes illetékes hivatalokat, 
hogy a legszigorúbban és leglelkiismeretesebben 
vizsgálják és kezeljék a kivándorolni szándéko
zók viszonyait és ügyeit. A rendelet szigorú és 
nagyon megnehezíti a kivándorlást, illetőleg olyan 
feltételeket határoz meg, melyek szeriül valósá
gos kálváriát kell megjárnia a kivándorlónak, 
mig Amerikába éikezik.

Ezen feltételek, illetőleg akadályok nagy 
vonásokkal vázolva, a következők:

Útlevelet nem kaphat, aki nem tud irni- 
olvasni, aki gyöngeelméjü, bolond, vagy olyan 
betegsége esetleg testi hibája van, mely gáto'ja a 
munkában, Vagy munkaképtelenné teszi, aki ré-

K a s s a .
Lábam a várost, amely egy pillanatig sem 

tud a történelem áruiója lenni.
Lábam a várost, amely soha sem lesz áru

lója a nagy tudománynak, a christianizmusnak sem
Lábam a városi, amelyben minden nemes 

cél iiánt kettőzött, de némelyik iránt talán tíz
szeres a régi buzgalom.

Láttam Kassát, egy keresztényszociálisla 
diákiljusági előadáson lábam meg és olt meiül- 
lek fel bennem a Dóm és a Rákóczi fejedelem 
sirja közelében sok fájó gond mellett a kifeje
zetten biztató gondolatok is. Séépen, sorban, 
egymásután jöttek, amint egy-egy jelenet, egy- 
egy színes kép behull! a szemembe. Az ifjú sze
replőkön át lábam meg és lábuk meg az' ős, 
öteg Kassa változatlanságát. Antikor Kerekes 
Lujzika megjelent elő liünk megkömiyeztelő, m rl 
boldogságra emlékeztető szép magyar ruhában, 
s amikor Pelőfi nevét hozta fel csengő szavtt 
a jka: eszünkbe jutott nagy álmodónknak, néhai 
felejthetetlen Andor Józsefünknek mindhalálig 
kívánt és csak most, halál után teljesült az a 
kiváltsága, hogy Kassán, Pozsonyban és Kolozs
várott egészen magyarok, lellát ruhában is ma
gyarok legyenek a magyar nők, leányok és asszo
nyok. Visszafojtott keserves keserűségek rázlak 
meg bennünket a keresztény magyar diákelnök
nek, ifj. U rr Györgynek szavalata közben. Uj

szeges, útonálló, hivatásos koldus, htberktilolikus, 
vér- és bőrbajos, büntetett előéletück, bírósági 
eljárás alatt állók, elítéltek, fcgyencek, anyák és 
általában szülők, kik 16 éven aluli gyermekekéi 
hagynának bálra, minden gondozás és gyámság 
nélkül, teherben lévő anyák, szerződésileg mun
kára. vagy egyéb hivatalra lekötött egyének, míg 
a szerződés le nem jár, akiknek nincs hozzátar
tozójuk Amerikában, vagy ezektől nyilatkozat — 
úgynevezett amerikai papír mely szerint állást 
és ellátást biztosítanak a kivándorlóknak és jót 
állanak ellátásukról, ha munkaképtelenekké vál
nak, vagy hasonló szerencsétlenség éri őket. Az 
útiköltség fedezéséhez minimum 15000 korona 
szükséges s emellett be kell bizonyítani, hogy 
Amerika melyik részére utazik, milyen vállalathoz 
vagy munkaadóhoz. A kihajóztatáskor legkeve
sebb 25 dollárral kell rendelkeznie, mert külön
ben visszazsupjrolják az illetőt. Kiskorú kiván
dorlóknak a gyám beleegyezésén kívül még az 
árvaszék jóváhagyása is szükséges. A kérvénnyel 
egyidejűleg egy 'kérdőív is beadandó két pél
dányban. melyen a kivándorló összes személyi 
a d a t a i u kívül még arra is meg kell felelni, 
illetőleg azt is kell bizonyítani, hogy milyen nevű 
hajóval mikor indul és hogy ezen hajón van-e 
hely biztosítva számára. Ugyancsak a kérvény
hez csatolandó egy orvosi bizonyítvány, mely 
szeriül a kivándorló egészséges, munkaképes és 
mindennemű ragályos betegségtől ment. Katona- 
kötelesek, 17 23 évesek csak katonai felsőbb
hatóság engedélyével, vagy ’eljes katonai szol
gálatra való alkalmatlanság esetén nyerhetnek 
útlevelet. Végül óva intik a közönséget, hogy ne 
üljön fel az ágenseknek és különféle agitációk- 
nak, mert ezek legtöbb esetben tévútra, esetleg 
szerencsétlenséghez vezetnek. Azadóhátralékosokat 
fizetésre kényszerítik, sőt a pénzügyigazgatóság
nál kauciót követelnek egyidejűleg a vagyon- 
dézsinával kapcsolalban is.

Aki mindezt végigcsinálja, talán így meg is 
érett az üdvösségre.

Tudvalevő, hogy az útlevél iránti kérvé
nyek megírásához elsősorban keresztlevélre van 
szükség, hogy férfiaknál megállspiltassék, vájjon 
katonaköfeles-e vagy sem, nőknél, hogy nagy- 
koru-e, vagy kiskorú. Ezzel kapcsolatban töitéut 
Budkovcén, hogy egy asszony kislányával együtt 
Amerikába szándékozván utazni férjéhez, meg
jelent a jegyzői irodában. Persze a jegyző kereszt
levelet kért. Az asszonynak seliogysem tclszett a 
dolog, de némi okoskodás után mégis elment a 
plébánoshoz kikérni keresztlevelét. Kis idő múlva 
lihegve, de mélta'lankodva beront a jegyzői iro
dába, hogy a plébános ur nem akarja kiadni. 
Ugyan miért? Hát mert kétévi rokovinával tar
tozott. „Hja, aki Amerikába akar menni, az ne 
vigye magával a rokovinát, inért az a pap dukau- 
ciája !“ — monda a jegyző. A asszonyka nagyon 
kikelt magából. Sok óbégatás után ismét elment 
s egy óra múlva valami szomorúan ragyogó 
ábrázallal mégis elhozta a keresztlevelet. így hát 
mindenki megkapta a magáét; az asszony az 
útlevelet, a plébános a rokovitiáiát. De ez csak 
egy eset a többi közüti. A miniszteri rendelet 
egy kis fáradságot és költséget szerez a kiván
dorlóknak, de mikor gyártották, talán nem is 
gondollak arra, hogy ezzel - -  legalább is rész
ben - biztositolták a rokovinát.

A pályatévesztett csendőr.
A michalovcei járás egyik felső kis közsé

gében történt, hogy Máris asszonyhoz belátoga-

HATÁRSZÉLI UJSÁO.

krónikák vésődlek szivünkbe, szent iniciálék, 
mini csodás hangjegyek Íródtak az előadott vers
ből bús tárogátns lelkünk fehér lapjaira, egy 
második fehér lóról ballonunk krónikát és amíg 
hallgattuk, Parisnak szólott könnyes szemünk 
emlékezletése.

Az öreg Kassa nem fog a múlt árulója lenni. 
Az önmaga ellen vételt vétkekért fölényesen és 
olykép vezekel, hogy azokat lerázza "magáról. 
Egy szerencsétlen materialista kor iszapjaként 
rakódtak rá bizonyos önmaga ellen való vétkek; 
vérrel vegyes könnyek mossák azokat most róla 
és a megtisztulás folyamatai azok a keresztény 
szociálista diákokéhoz hasonló és lettekben nyil
vánuló ifjú keresztény és magyar nemzeti felbuz
dulások, amikben oly boldogan és olv'an gyak
ran gyönyörködhetünk, mióta még hűvösebben 
süvít a szél Késmárk felett, s amióta az a nagy 
támadás érte Magyarotszágon szent István ke
resztjét. A magyai geulus másokban is él Rákóczv 
városában, nemcsak a keresztény ifjúságban, de 
nincsen abban semmi csőd dalos, hogyha ezek 
ben lobbant fel leginkább. A megelőző évtize
dekben az ifjúság valóban ideáltalanná lett, 
mert a materializmus színes kis ablakán látta 
meg a világ dolgait és csak annak vöröses szinü 
világításában .mulatták azt neki és a szabad
kőműves magyarázatokban. Nem csoda, hogy 
ennek a nevelésnek káros nyomai megmaradlak 
és nem csoda az sem, hogy a károk olt jönnek 
legelőbb helyre, ahol a korábbi keresztény neve

tőit egy cigáityasszony, hogy cigánymódra ki- 
kolduljoti valamit. Máris asszony mosás után 

ruhateregetéssel volt elfoglalva, nem nagyon 
ügyelt a cigányáéra, sőt szidta, amiért olyan élet
erős és kéregetni jár. Aztán mégis bement a 
konyhába, hogy a friss túróból hozzo’n egy da
rabot. Igen ám. de a cigányasszony azalatt kere
ket oldolt s vele együtt egy otthon szőtt, körül
belül 20 ni. hosszú házi vászon. Máris sírva 
fakadt és rohant a csendőrökhöz. Elmésébe az 
őrmesternek az esetet, aki megkérdezte, hogy
megismerné-e a cigányasszouyt. Hát persze -  
volt a válasz. Aztán elmentek a cigányasszony
hoz A csendőrőrniester előadta a történteket és 
megkérdezte, Irogy hol a vászon. A cigányasszony 
igy fe le lt; „őrmester ur, itt váktiják meg, Itogyhá 
láttám a Máris asszony vásznát". Az őrmester 
bölcsen csak ennyit mondott; „No lássa, hát mit 
keres ennél a cigányasszonynál, mikor mondja, 
hogy nem is látta", és azzal sarkon fordult, gon
dolván, hogy ő II. bölcs Salamon, az azonban 
nem jutott eszébe, hogy pályái tévesztett, amikor 
csendőr lett.

Rumkiosztás.
Megkésve bár, de fogyva nem megérkezett 

a rum, tíz úgynevezett aratási rum. Aratáskor 
nem volt, mert nem volt. És a zempléni paraszt- 
gazdák azért csak várták, mint a messiást. Mivel 
— „Munka után édes a pihenés'1 — aratás után 
még édesebb a mm. Az egyes községekben az 
obecni vybor (bitó, bitesek, kisbiró slb. stb.) a 
teljhatalmú paraszt diktátorok vélték át a szót és 
a rumot. Először is néhány litert- elöntőitek 
maguknak -  a község nagyjai és eszei, persze a 
torkukba. M ikor aztán tökké részegedtek, meg
kezdődött a kiosztás. Csapra verték a hordókat, 
stampcrlijét koronájává! adogatták, a módosab
baknak (ivászat szempontjából) vederrel mérték, 
szóval folyt a rum. M ikor pedig egyik község
ben a jegyzöné elment, hogy neki is adjanak egy
kéi litert, a falu leghangosabb lumenje incgvere- 
gelte a jegyzöné vállát és odapanderitetle, csak 
amúgy foghegyröl, liogyliál ha az ő felesége nem 
kap, akkor bizony a jegyzöné asszony se’ kap. 
Hát ez helyes is, mert köztársaság, egyenlőség és 
testvériség van. Hanem llát a jegyzőim ugyan
csak hamar otthagyta ezeket a testvéreket, mert 
sehogy sem birt egyenlő lenni ezekkel a köz- 
társasági nagy kapacitásokkal, akik disznók mód- 
iára hemperegtek a földön és magukat az állam 
büszkeségeinek vélik. Vájjon ki leltet a hibás? 
A lialöságok-e vagy ezek a díszpolgárok ? . . .

— Az égeri József császár szobrot a le- 
gionislák lerombolták. A néniéi lakosság elkese
redése óriási. A német képviselők a kisebbségi 
jog megsértéséért a legmesszebbmenő elégtételt 
követelik. A József szobornak légionáriusok által 
történt megcsonkítása és ledöatése folytán’ Égerben 
véres összeütközések voltak. A városi tanács a 
szobornak államköltségén való visszaszállítását 
követelte Az izgatott német tömeg a cseh is
kolát széjjel rombolta és a mulatságról hazajövő 
cseh lányok lmját levágta. Katonák újból meg
akarták kísérelni a szobor további lerombolását, 
de csendőrök megakadályozták, rdlandó tüntetés a 
szobor körül, a katonazeuét kényszerilették a 
Waclit am Rein játszására. A szobrot barrikadi- 
roz?ák és pántokkal látják el. Nagy a csendőr- 
készültség.

lés következtében mégis megmaradtak a tiszlul- 
tabb eszméknek legalább gyökerei. Ezek hajta
nak most ki, ezek vonják ifjú zöld reménybe véti 
Kassa vámsát A megmaradt, a sorscsapásokat 
meghitt erős tölgyek körül kisebb csemeték nő
nek fel, de ugyanabból a fajtából. Sirbantos 
temetők felett, könnyektől és vértől nte. dagadt 
folyók bús partjain a reménység és az élet együtt 
énekel a Dóm városa an.

E város nem lett árulója a történetnek, » 
magyar nemzeti érzésnek s a „nagy tudomány
nak", a christianizmusnak mondottukésmondjuk 
ismételten. Kassa nemes önmérséklettel és okos
sággal uralkodik önmagán és olvassa ki tenni
valóit az uj csillagokból. Kassa a célok meg
valósításának módjait már nem találgatja, a szük
séges tudást már nemcsak kapkodja, mint Gedeon 
szomjas katonái kapkodták tenyerükkel a vizet. 
Kassa elmerült a tanulásban és a gondolkozás
ban. Kassa könnyedén meríti elő a nemze i ér
zésből és a keresztény hit mélységeiből az uj 
erőt és uj tételeket az uj szociális éleibe való 
belekapcsolódásba is.

Ha Kassán dobog a szivünk és ott do
bog — akkor egészséges helyről lüktet fel hoz
zánk az a vér, amely nemzeti érzésünket hajtja 
és keresztény szocializmusunk szerveit élteli. 
Ezzel a gondolattal jöttem haza Tőletek, ezzel a 
gondolattal gondolok Rátok, derék, munkás öreg 
város, — öreg városban lelkesedéstől kipirult 
arcú munkás Testvéreim I m.
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A .z  i í j s á g o k  d r á g u lá s a .
.1 nyomdaipari béremelések, az állam állal 

kirótt lisztilletékek, mely minden munkás után 
napi egy koronát tesznek ki, a 150 százalékos 
portiemelés, a villany árának és a nyersanya
gok árának kapcsolatos drágulása folytán kény
telenek az ungvári újságkiadó vállalatok újabb 
terheik egy részét olyképp fedezni, hogy e hó 
15-től kezdődően az újságok példányszámúinak 
árát együntetiieu 1 K-ban állapitolták meg. 
Lapunk egyes számának ára eszerint a meg
állapítás szerint a mai nuplól színién t korona. 
Ugésc ő r re  .»•.* ko ro n a .

Lipták József gtibásmesfer, köztiszteletben 
álló polgártársunk nov. 16-án, 73 éves korá
ban Ungvároii elhunyt. Hosszú éveken át volt 
az ungvári hegyközség és az Ungvári Ipar- 
testület alelnöke. Elénk részt vett a politikai és 
társadalmi mozgalmakban s tagja volt évti
zedeken át a törvényhatósági bizottságnak s a 
városi képviselőtestületnek Temetése 17-én d. ti. 
fél 4 órakor volt

Üzv Bangliu Istvánné dr.-né november 
1‘2-éu reggel Nyitrán elhunyt. A megboldogult
ban l1. Bangha Béla S. J. és Bangha Imre ma
gyar tüzértörzskari őrnagy édasanyjukat gyá
szolják.

Csicseri Csicsery Géza huszárezredes meg
halt. Az elhunytat fivére, csicseri Csicsery Zsig- 
mond nyug. testőr-tábornok és kiterjedt rokon
sága gyászolják.

Bochkor Mihály, a kolozsvári tudomány- 
egyetem jogtanára, mint Szegedről jelentik, meg
hall.

— Szántó István hazajött. F. hó 16-án
este érkezett haza három hónapi lengyel fogság
ból Szántó István helybeli tekintélyes kereskedő, 
kit még augusztusban fogtak el Sztrijben, mint 
cseli-szlovák kémet. E gyanúsítás természetes 
alaptalanságát csak bosszú hónapok múlva sike
rült bizonyítania, mely után nagy nehezen vissza
nyerte szabadságát.

— Táncmulatság A nyomdászok és va
sasok f. hó 27-én, szombaton este a a Korona- 
szálló nagytermében „Eleven Ujság“ -gal egybe
kötött táncmulatságot rendeznek.

— Az utolsó védőbeszédek a népbiztos- 
pörben. A népbiztosok biinpere nov. 12-éni a 
tárgyalás nyolcvanlialodik napján az utolsó védő- 
beszédek s a vád képviselőjének, majd a vádlot
taknak felszólalásai ulán véget ért.

I Barna M ik ló s i csicseri gör. kath. lelkész
L -——.........temetését jelentettek a

szerdán reggel 9 órakor felbugó harangok. Egy 
fiatalon elhunyt pap élsz llt lelke nyugalmáért, 
mutatiak be szent misét a püspöki templomban. 
Életének 30-ik évében, rövid, bár magasztas 
földi pályát végzett jó lelkű, figyelmes, gondos 
férjét és apát siratott el az édes anya, a gyászos 
feleség, a két kis apró gyermek, testvér, a roko
nok, az oltár testvérek és a jóbarátok serege. 
Sok reményt, sok jóságos buzgalmat, hanem 
egyuttal sok szenvedést takart el a koporsó 
fedele, amely koporsó felett olyan földi éltet- 
feledtetőn hangzott a kispapok gyönyörű, szivet- 
lelket megkapó halotti éneke. B rna Miklóst 
1914-ben szentelte .áldozó pappá megyés püspöke, 
de már előbb mint végzeti papnövendék két évig 
volt a püspöki aula udvari papja. Mint fölszed- 
telt pap, a Csicseri hívek lelkésze lett, de be
tegsége már négy év óta megakadályozta abban, 
hogy fiatal lelkének buzgóságát tettel áradozliassa 
ki. Ifjú feleségének Petrik Máriának és általában 
az egész Petrik családnak minden gondos fára
dozása, hogy öt az életnek megtartsák, hiába 
volt. Elhunyt egy nappal előbb, mielőtt 30-ik 
évet is betölthette volna. A fiatal pap, példaképét 
temettük el tíariia Miklósban. Az Úr legyen az 
ő jutalma és sok szenvedése után örök boldog
sága !

— Távozás. A „Prager Tagblatt" szerint 
Paris francia tábornok, Podkarpadska Rus eddigi 
katonai parancsnokát Snejdarek tábornok, Prága 
eddigi városparancsnoka váilja fel.

— Az UAC. vasárnap folyó hó 21-én tartja 
második zenésiea délutánját 6 órai kezdettel a 
Club helyiségben (Legény-egyesillel), melyre a 
vezetőség a tagokat és hozzá tartozóit ezúton is 
meghívja.

— Az ungvári cl. iskolákat a vörheny jár
vány miatt f. hó 29-éig bezártak.

— Gyászltlrek. P.ipp Ernflné szül. Sájghy 
Vilma f. hó 12-én, életének 31-ik évében hosszas, 
angyali türelemmel viselt szenvedés után elhalá
lozott. A kedves fiatalasszony két kis árvát ha
gyott bátra. Mint a K á lit. Legényegylet műkedvelői 
gárdájának egyik agilis és tehetséges tagja pár 
év előtt sok sikert aratott. Boldog leánykor és 
rövid házasélet illán költözőn el szeretteitől, akik 
között különösen édes anyja siratja őt vigasztal- 
hatlanúl.

Ki/yr Bertalan csizmadia iparos polgártár
sunk ugyancsak nov. 12-én 44 éves korában 
szivszélltiidés következtében váratlanéi elhunyt. 
F. hó 14-én temették el nagy részvét mellett.

üzv. fakab  Jánosné szül. Petrik Mária 68 
éves korában hosszas szenveeés után városunk
ban f. hó 17-én elhalálozott. Az elhunytban 
Petrik Jenő leltóczi gk. esp. lelkész testvérét 
gyászolja.

A becsületes m egtalá ló . E napokban 
d. u 2 órási vonattal kimentem, Homokra, ahon
nan 5 órási vonattal vissza jöttem Ungvárra. 
A vonaton észre vettem, hogy a tárcáin a pénz
zel együtt eltűnt Kerestem, kutattam s min
den zsebemet kiforgattam, de hasztalan, a tárcáin 

amelyben mindegy 1500 korona volt - elve
szett. Fogtam hát magamat s azonnal vissza 
mentem Homokra az állomásra, mert tudtam, 
hogy a pénzem ott veszett el jegyváltás közben. 
S hála a jó Istennek, nem csalódtam, mert Murid
János homoki pályaőr azonnal vissza adta a 
pénzemet hiánytalanul a pénztárcával együtt. 
Múlta a tárcámat az udvaron lelte a helyettes 
őrrel együtt s a benne levő névjegyről megtudta 
hogy az enyém Megérdemlik mindaketten, hogy 
a becsületességükről a nagyközönség is vegyen 
tudomást. Moncsdk Gyű a.

— M egszüntették az ungvári fa isko lá t. A 
kaszárnyák mögötti tisztviselői lakásokat a hely
beli tanitóképezdének a magyar kormány által 
átengedett földeken építették. A kormány most 
a tanitóképezdét a szomszédságban lévő állami 
faiskola területével kárpótolta, úgy, hogy ezen 
rendelkezés szerint a faiskola meg fog szűnni. 
Miután a gyümölcstermelés ennek a vidéknek 
egyik legfőbb termelési ága, elvárjuk a kormány
zóságtól, hogy Ungvároii egy uj f oskolát létesít, 
mert nemes gyümölcsfajoknak termesztése és a 
vértett: elleni küzdelem másként el sem képzel
hető. . ,

— A leleplezett lisztcsempész. A H. U, 
legutóbbi számában ilven cim alatt megjelent 
cikk utolsó bekezdése félreértésre adhat alkalmat 
s azért kijelentem, hogy a mondottakban nem a 
rendőrséget értettem. Éppen a rendőrségnek,

Terray rendőrkapitánynak gyors intézkedése 
tette lehetővé, hogy Schaffer a hihetetlen csa
lafintasággal és ügyességgel működő lisztcsem
pész végre lelepleztessék. Kubovcsik Andor.

— Betörés. Lejkovics Hermán pálóczi 
korcsmárosnál november 12.-ikére virradóra az 
udvarfeiőli ablakot benyomva, 5—6 tagból álló 
cigány betörőbanda garázdálkodott. Az esti 
órákban behúzódtak a gazok a csűrbe, s 
megvárták a hajnali 2 órát, míg a fonókból a 
legények hazatértek. Mikor minden elcsendesült, 
betörtek Lefkovicshoz, ki, bár első felszólításra 
minden készpénzét, mintegy 8,000 koronát rög
tön átadott, mégis botul használt méteres vas- 
rudakkal ütötték, mig elterült. Ugyanígy teltek 
gyermekágyas, ágyban fekvő feleségével, kit 
vérbefagyva hagytak ágyában. A kis gyermeket 
pedig a falhoz vágták. E rémséget az asszony adja 
elő azzal, hogy a kisgyermek — csodálatosan — 
a plafonról a bölcsőbe esett vissza. A gyermek
nek — bámulatos — komolyabb baja nincsen. 
A rablók ezután hozzáláttak a dézsmáláshoz. 
Elvittek 8,000 korona készpénzen kívül 30—40,000 
korona értékű fehérneműt. Az italokat megitták 
vagy elvitték. A gazok, az éj fekete leple alatt, 
odébb álltak. Az áldozatok súlyos sérülé
seikkel élet-halál közt vannak. A nyomozás folyik.

— AKath Legényegylet és K ör termeit cseh 
hivatalnokoknak berendezendő lakások céljaira 
-f. hó 13-iki kelettel lefoglalták. A Kath. Legény- 
egylet elnöksége az intézkedés ellen azon a 
címen fellebezett, hogy a Kath. Legényegylet az 
ungvári kér. társadalomnak 32 év óta egyedüli 
találkozó helye és amig más, alig egy-két éves 
egyesületek és szervezetek számára a hatóság 
maga rekviiál helyiségeket, addig a 32 év óta 
az egész városnak mindenkori elismerésével mű
ködő Kath. Legényegylettől a sajátját akarják 
elvenni. A meghagyott kis' terem nem elegiti ki 
a Legényegylet igényeit, mert abba a másik te
remből átszállítani parancsolt bútordarabok sem
férnek el. Ugyanígy felebbez a Kath. Kör is.

Prágában közzétették a katonai
egyezményt. Prágai távirat jelenti, hogy a cseh 
kormány a jugoszláv kormánnyal egyetértőén 
nyilvánosságra hozta a két állam közt ez év aug. 
13-án kötött katonai egyezményt. A szerződés 
szövege a következő: 1. Arra az esetre, ha 
Magyarország provokálatlanul megtámadná a két 
szerződő fél egyikét, a másik kötelezi magát, 
hogy e konvenció második szakaszában meg
állapított megegyezésnek megfelelően, a meg
támadott fél védelmében részt vesz. 2. A cseh
szlovák köztársaság a szerb-horvát-szlovén király
ság illetékes szakközegeivel kölcsönös egyetér
tésben megállapítja az e konvenció végrehajtására 
szükséges intézkedéseket. 3. A két szerződő fél 
egyike sem köthet a másik előzetes értesítése 
nélkül más szövetséget semmiféle más hatalom
mal. 4 Az egyezmény két évre szól és hatálya 
a ratifikálási okmányok kicserélésének napjától 
kezdődik. E határidő letelte után a két szerződő 
fél bármelyike felmondhatja az egyezményt, amely 
a fölmondástól számítva tnég hat hónapon at 
hatályban marad. 5. Ez az egyezmény a népszö
vetségnek tudomására adandó. 6. Az egyezmény 
ratifikáltatik és a ratifikálási okmányok Belgrád- 
ban mielőbb kicserélendők. Aláírás: Benes.Nincsics.

Az á llam i a lka lm azottak fize tésrende
zése Prágából jelentik a R. M. H.-nak : Az állami 
alkalmazottak tegnap megtartott plenáris illésén 
határozati javaslatot fogadtak el. amely szerint a 
kormány javaslatát csak ideiglenesen s csupán 
az állam nehéz pénzügyi helyzetére való tekintettel 
fogadták el. Élthez a német áll. alkalmazottak is 
hozzájárultak. A gyűlés kétharmadrészének aka
rata szerint küldöttség kereste föl a miniszter- 
elnököt, hogy ezt a határozatot értésére adják. 
A miniszterelnök kijelentette, hogy a kormány 
mai tervezete szerint az inségsegélyt már dec. 
elsején folyósítani fogja.

- Az Alt. Fogyaszt Szövetkezet é rte 
sítései. A Kér. Szoc. Párt által megindított búza- 
beszerzés iránti lépések, dacára a nagy fárad
ságnak és sok utánjárásnak, eredményre nem 
vezettek, igy tehát kérjük mindazokat, a kik elő
leget fizettek be, szíveskedjenek a nyugták be
szolgáltatása mellett az összegeket irodánkban 
felvenni. Költségekre mtnden 100 K után 2 K 
lesz levonva a befizetett előlegből. E héten 
hatósági lisztből fejenként egy és fél kg-ot osz
tunk ki a tagjainknak. Házilag olvasztott ga
rantált tiszta disznózsír, valamint mindenféle 
hidegfelvágottak kaphatók — Nagy választék 
van gyermek cipőkben, továbbá téli filéz-cipők
ben. Ált. Fogyasztási Értékesítő és Hitelszövetkezet.

— A nuncius üdvözlése. A P Gallerani 
Bonaventura O. S M. főszerkesztésében meg
jelenő „Katolikus Élet*4 lendületes, meleg magyar 
és olasz köszöntéssel üdvözölte Schippa Lőrinc 
érseket, a ntagyarország apostoli nunciust. Az 
üdvözlő cikk igy szól; „Évszázadon jöttek és 
mentek, a mióta Rorario hazánk utolsó nuncittsa
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elhagyta 1539-ben a budai nunciaturát. Azóta 
sok vé?z szakadt r^nk, históriánk lapjai tele van
nak édesbus eseményekkel. Voltak barátaink, 
még inkább ellenségeink, 'aki ma mellettünk volt, 
holnap ellenünk támadt. Öe mindig volt egy 
pártfogónk, bajainkban segítőnk, aki soha el nem 
hagyott: a római Szentszék. Magyarország ma 
romokban hever, darabokra van szakítva: a szi
veket fájdalom égeti, lelkünket kétség szoron
gatja. Szorongatásaink közepette azonban biza
lommal nézünk fel a világ egyetlen pártatlan er
kölcsi hatalmára, Krisztus helytartójára, akitől 
ösztönzést, tanácsol és segítséget várunk, hogy 
újra Kelet bástyája legyen a megujhodott Regnum 
Marianum. Ezért fiúi hódolattal és szeretettel 
küszöntjük magyar földön a Szentatya követét, 
Schioppa Lőrinc érseket, Magyarország apostoli 
nunciusát “ Itt jegyezzü fel Schioppa nunciusnak 
a magyar kath. naggyülésen mondott szavait, 
amelyek a következőképe^ hangzottak: „A magyar 
nép nem legyőzött nép. Elvettek tőletek mindent, 
el az élet forrásait de megmaradt a ti hitetek. 
Ezt senki el nem rabolhatja. Ez tett benneteket 
naggyá a múltban, ez erösit meg a jelen vál
ságos óráiban. Szent atyánk azt üzeni nektek, 
hogy ne legyen úrrá lelketeken a fájdalom. Ne 
kösse gúzsba tetterőtöket a balsors. Az Urban 
lássátok a ti megváltásokat. Ügyetek jobb for
dultát készítsétek elő erényes élettel, önzetlen 
felebaráti szeretettel. — Szüntessetek meg min
den széthúzást, amely az egységet fenyegeti, senki 
se akarja saját egyéni szándékát érvényesíteni 
azzal a legfelsőbb tervvel szemben, amelyet sza
bad elhatározással válaszlott és fogadott el a 
többség az eljárás zsinórmértékéül. Tiporjatok 
le magnókban minden szenvedélyt, mely kikezdi 
az összetartást. A Szent Atya szózatának Ilii meg
tartása meghozza nektek a békét, a boldogulást 
és azt a nagyságot, a melyet óhajtok és a melyet 
meg is érdemellek.

—• Megszökött sikkasztó tanfel
ügyelő. Marcsenkó, szolyvai tanfelügyelő, a 
Pesek kedvenc embere, kit a Kárpáti Futár 
félévvel ezelőtt lopással és okirathamisitás- 
sal vádolt meg, anélkül, hogy a kormányzó
ság tanügyi osztálya a vád beigazolása 
után állásától elmozdította volna, tanítóinak 
150,000 korona fizetési előlegét elsikkasztva, 
Galíciába szökött. Marcsenkó, mint véres- 
szájú kacap, halálos ellensége volt kerü
lete benszülött ruszin és magyar tanítósá
gának Állandóan üldözte őket, ttgy, hogy 
számtalan feljelentés ment ellene a Pesek 
kormányzósági tanfelügyelő hivatalához, 
így történt aztán, hogy az elbizakodott, 
minden erkölcsi alapot nélkülöző tanfel
ügyelő hatalmi mániájának oly sok becsü
letes ruszin tanitó-család áldozatul esett. 
M ikor e feljelentések beérkeztek a Pesek 
hivatalába. Marcsenkó tudomást szerezve 
róla, biciklin járta sorra tanítóit és egy 
neki bizalmat szavazó jegyzőkönyv aláírá
sára kényszeritette őket. Ez a jegyzőkönyv 
még ma is látható Pesek kormányzósági 
tanfelügyelő hivatalos helyiségében. —- 
A magáról megfeledkezett, minden in
telligencia és erkölcs nélkül való tanfel
ügyelő esete élénken követeli, hogy a tan
ügyi viszonyok konszolidálására több gond 
fordittassék.

— Szombaton ratifikálták a magyar békét.
A magyar nemzetgyűlésnek gyászülése volt szom
baton. Ratifikálták a trianoni békét. Huszár Károly, 
mint a külügyi bizottság előadója a kényszerhelyzet 
nyomása alatt javasolta a ratifikáció elfogadásit. 
Beszédét a következő szavakkal — amelyeket a 
Ház állva hallgatott végig -  fejezte be: „Hiszek 
egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy 
isteni örök igazságban, hiszek Magyarország 
feltámadásában . . Szavazásra kerülvén a sor, 
a teremben halálos csend uralkodott, a képviselők 
íem igent, sem nemet ncin mondottak. Majd az 
összes képviselők fölállottak s könyes szemekkel 
elénekelték a Szózatot. Ugyanez ülésen gróf 
Teleki miniszterelnök kijelentette, hogy mindenért 
vállalja a felelősséget s ezért kérte, hogy helyezze 
a Ház vád alá. Azonban a Ház ezt nem fogadta 
el. Pallavicini őrgróf indítványára elhatározták, 
hogyla nemzeti gyász jeléül az összes középületeken 
fekete zászló fog lengeni

A ratifikáció után a Teleki 
kormány lemondott, azonban a lemondást a 
kormányzó — a rend biztosítása érdekében - 
nem fogadta el.

SZÍNHÁZ.

, Nagy síkéit ért operet- •

J  tett jeleneteinek darabba | 
gyűjtése a Marcsakatonája. , 

színpad bár csupa moz- i 
S y jw W S  galom, nyüzsgés, a cselek- i 
- — vény menete mégis lassú. 

Kipróbált hatásu. biztos sikerű alakok kedélyesen , 
élik a krinolin idejéből vett valószerűtlenségeiket, ; 
Szellemességük a fordító ötletességéből ered. , 
Marcsa : Balázs Rózsi volt, katonája: Sáfár Sán
dor. Balázs Rózsi inkább a testével kivánt hatni, 
a’ művészi sikert ez alkalommal igen kévéssé 
ambicionálta. S ez eredményezte, hogy a zsúfolt 
ház kritikája a férfiak részéről ebben a két szó
ban sűrűsödött: ilyen vas nö, vagy: ilyen stram ( 
tyuk. A nők részéről: jaj de guszta, inas eset
ben : jaj de cuki.

A szélmolnár három leánya közül Kovács 
Lili volt a legbájosabb. Sikeréből azonban sokat 
levont ugrifüles játéka, röghoz kötött tánca. Az 
énekéről nem is szólva. A művészi ambíció ő nála 
is mindinkább törpül. Réthy Margit játéka ot 
jellemzően lelkiismeretes, bár hiányzott abból az 
alakoi oly rokonszenvessé tévő magyarazhatatlan 
báj. Magyartalan kiejtése erősen kirívó. Sáfár 
Sándor alakitó képességét meghaladta kettős ter
mészetű szerepe. Éneke kevéssé bensőséges. 
Kun Dezső, Percnyi Kálmán, Z. Egyed Margit a 

, darab szellemességének ötletes színpadra vivői. 
Mindvégig dicséretreméltóan kedvességgel és 
fürgeséggel játszották szerepeiket.

Kaméliás hölgy a mindenkori drámai hősnő i 
erőpróba darabja ment hétfőn. Fekete Irén kitűnő : 
elképzelésében a „Kaméliás hölgy" uj szint és , 
formát kapott, bár s ez egy kissé talán furcsán I 
is hangzik —• túlságosan egészséges egy háláit ' 
magában hordozó no alakjának interpretálására. ! 
Zilahy János alakítása művészi készséggel kidől- ! 
gozott drámai produkció.

A népek mindmáig változatlan sikerű öröme • 
a Pi tangó főhadnagy a keddi előadás alkalmá- • 
val kacagó sikert ért cl. Horváth Kálmán, a Csői- • 
láe Manó pompásan formázott, száz tréfával i 
cicomázott alakjában, az ö hallatlanul jóizü ala- J 
kitásával ismét sikert ért el nagyban és kicsiben. 
De szükség is volt Horváth Kálmán pompás játé- ' 
kára, mert a többi szereplő, különösen Pogány ; 
Klári az előadást végérvényesen a „Keringő sze- ; 
relem “ sikere mellé sorozta volna, kinek játéka ' 
színtelen, éneke a szokottnál is gyöngébb, sőt J 
egyetlen erőssége, a tánca is kelletlen volt s igy 
nemcsak a maga sierét telte lehetetlenné, de part- ; 
neveiét is, s ez utóbbi nagyobb hiba. Még néhány ' 
hasonló esel, s eddig elért egyetlen eredményét: 1 
a közönség rokonszenvét is elveszti. Sáfár Sándor i 
elegáns megjelenése, közvetlen modorú játéka 1 
menteni igyekezeti a reá eső részt. Réthy Margit 
játéka nem ütötte meg a magaállitotta mértéket , 
Kun Dezső alakítása elismerésre méltó. Zilahy 
János, Kőműves Sándor szerepükben jellegzetes | 
katona-alakok voltak.

A KorneviUei harangok felújítása télház előtt j 
talált tökéletes elösmerésre. Balázs Rózsi kettős 1 
szerepében, bőven juttatott a szükséges szati- j 
iából a grófnő alakjába. Réthy Margit kis szerepét 
igyekezett jelentőssé fokozni. Horváth Kálmán 
alakításába bőven juttatott sokoldalú képességei
ből. Sáfár Sándor érzelmes szerepekre hasonlít
hatatlanul alkalmasabb, mint humoros alakításra. 
Zilahy János erősen osztozott az operetté együt
tes sikerében Kőműves Sándor mindvégig a 
humor szolgálatában állott. *

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS.
Mindazoknak, akik íelejthetlcn jó férjein te

metésén résztvevőén megjelentek és ezzel fájdal
munkat enyhítették, ez utón is hálás köszönetett 
nyilvánítok.

Ungvár, 1920 nov. 18.
özv. LIPTÁK JÓ7.SEFNÉ.

Pályázat tanitói állásra.
A felsőreinetcvasgyári (Hantra) rom. kath. 

kántortanltól állásra pályázat hirdettetik.
Tanítási nyelv: szlovák.
A pályázatra vonatkozólag közelebbi felvi

lágosítást levélben vagy személyesen adunk.
Pályázhatnak nők is, ha elegendő jártas

sággal bírnak az orgonálásban.
Pályázati határidő 192U. dec. 10. 
Felsőremctevasgyár (Hantra) 1920. nov. 1.8.

Iskolaszék.
NyeaMett PMdol Oyula UayvKy.mdtjiliM, U><vtr».

Honvéd utca 8 számú ház

e la d  ó.
Tudakozódni: Dobrovszky Józsefnél, Kapos-u.

PÁLYÁZAT.
A Hanajna fürészmiivek és fa

ipari társaság Michalovce keres lia- 
najnai fűrésztelepén felállított és állami 
ellenőrzés alatt álló elemi iskolája részére 
oki. tanítónőt, aki a tót nyelven kiviil a 
magyar nyelvet is bírja.

Járandóságok: A tanfelügyelöség által 
megállapított fix fizetés, természetbeni la
kás. fűtés és villanyvilágítás.

Ezen állás az. nnai, legkésőbb nov. 
vég é ig  betöltendő; esetleges előzetes je
lentkezés kéretik fenti gyárüzem vezető
ségnél Hanajnán, ahova az Írásbeli pályá
zatok is beküldendők.

.. Hanajna" fűrészüzemek 
és fa ip a r i tá rsaság.

Békebeli, száraz kenrényfábót készített

H á l ó -  é s  e b é d l ő -
szobaberetidezések j u t a  n y o s árban

Kelemen István asztalosnál
Vargasor utca 48. szám a la tt kaphatók.

6401,1920 szám.

Az. ungvári állami erdöigazgatóság Podkár
pátszká Rusban nyilvános árverés utján eladja 
az ingvári trdögondnolcság kerületéhez tartozó, 

az ungvári vasúti állomástól 5 kin-iiy i távol
ságra fekvő „C ikere" nevű erdői észben az 1920 
gazdasági évben gyérítés utján kiterm elt:

37 iákat P5 m. ii. tölgv báiivnfát
765 „ 2 „ ., „ "
320 „ 320

91 „ 4
96 darab 5 10 „ „ „ ,, és

továbbá ajánlat utján loco vasúti állomásokon és 
ped ig :

Katticnica vasúti ilMson 1-128 íííí nyírta korílruda! 
Dubrialcs .. „ 4300 „

Halá-Berezna .. öoo „
Valka-Bereztta „  2000 „

Kosztrlna ., ., 400 . „ „
A nyírfa kocsirudakra a szabályszerűen k i

állított ajánlatok legkésőbb 1920 évi december 
hó 14-éu déli 12 óráig nyújtandók be az ungvári 
állami erdöigazgatóságnál Podkárpátszká Ruszban 

A bányaiéra a nyilvános árverés 1920 évi 
december hó 13-án d. e. 9 órakor a hely
színén, Cikere erdőrészben fog megtartatni. 

Ungvári, 1920 évi november Itó IS-án.

Az ungvári állami erdűigazíiaíúság-

BANGHA PÁTER

IMAKÖNYVE
C S IN O S  KIVITELBEN

50 koronáért
lapunk kiadóhlvatalábun 
megrendelhető. :-t

Bélyegzőket, pecsétojométoí
minden kivitelben a leg
rövidebb idő alatt készít 

Q nip a  Q in iln p  M»y«I«ögy*ra Uíhorod 
Q p ir c  U flUUUr (Fehérhajó épületben).




