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SZ IL Á N K O K .
..MIT AKARNAK A MAGYAR ZSIDÓK ?“ 

címen ismét bennünket támad az Ungvári Köz
löny gyanús hangszer!!, ringó Kreizlere. A szóban - 
forgó fércmű minden sora tele van a keresztény 
ügy harcosa iránt való elismeréssel, minden szava 
szeretet, igazság, finomság és b ö le s e  s é g. 
(Persze zsidósan: visszafelé olvasva és értve) 
Régen tudjuk, hogy a ringójárásunak nincsen 
egyéb vágya, minthogy szerkesztőnknek és a 
keresztény világíelfogásnak sírján minél előbb 
kaddist énekelhessen. Most is elárulja legbetí- 
sóbb lénye egyetlen égő kívánságát, amikor nyi
latkozatot kivári a keresztényektől, hogy elitéiik 
a keresztény önvédelmi politikát. Ha ezt meg
teszi valamelyik hivatalos póneni, vagy sabesz- 
gój, akkor az ő kelései, valamint fellepett sebei 
azonnal be fognak heggedni és 6 tele tüdőből 
megftijja majd a jerichói trombitát, akarjuk mon
dani : a tárogatót. Csak ezt az egyet tegyék meg 
neki. Lehetetlen, hogy akadjon gyászkeresztény, 
aki megteszi. Lehetetlen, hogy előmaszlagositsa- 
nak valahonnan egyet is, de mi a diszprintyet 
akkor sem nézhetjük sasnak s a fütyülő hangját 
akkor sem hallhatjuk tárogatónak. A főzsidó 
nagyon jól tudja, hogy a magyar pállok szövet
ségét tulajdonképen az előértekezletekeii alkottak 
meg a kér. szocialista párt, a kisgazdák es a 
jogpárt Nagyon jól tudja, hogy mi ezeken egyet
len szót sem tettünk és a pártok mások főlszó- 
lalásai alapján látták jobbnak a szövetséget, mint 
a pártok fúzióját. De a főzsidótiak nem fontos 
az igazság. Csakhogy minket ülhessen, csakhogy 
a keresztény magyarságot zavarja, csak azéit tesz 
mindent, ezt már nemcsak mi látjuk, nemcsak 
mi tudjuk, de látja és tudja a magyar jogpárt is. 
A ringojárásu Silómé csak bizonyos jöltéteí mel
lett akarja táncolni a csárdást. Moys zsupánnak, 
illetve a csehszlovák államnak annak idején 1919. 
május 1.-én föltétel nélkül igéit loyalitást, csak
hogy lapot indíthasson meg, pedig akkor még 
csak megszállottak voltunk. A nagy „leleplező" 
csak hallgasson leleplezéseiről. Lelepleztük mi öt 
annak idején. Akkor persze hallgatott, most ismét 
fütyül, mert szeretné összeszedni a — csontokat. 
N üna , mert a fejünket azt ugy sem hagyjuk! 
A csontunkat megvásárolhatja majd valamikor 
attól a pónemtől, aki neki rólunk a viccet mondta!

NEM ÉRTJÜK, hogyan lehet Csehszlová
kiái azzal vádolni, hogy ' antiszemiia Egy a iili- 
szeinita államban egészen mások volnának a je
lenségek, mint amilyeneket Csehszlovákiában 
megfigyelhetünk. Csehszlovákiában már az első 
szocialista minisztériumnak is két zsidó lagja volt, 
Meissner és Winter. Az idei júniusban lartott 
brünni zsidó kongresszust, amelyen a zsidó pár
tok alakultak, hatósági assziszieuciával tartották 
meg. A Hradsinban lévő minisztériumokban ma 
600 zsidó hivatalnok teljesít szolgalatot es húz 
nagyon tisztességes fizetést. A szociáldemokrata 
párt vezető állásait, amelyeket a zsidóság már a 
háború előtti években megszerzett, most is meg
tartotta és így elérte azt, hogy az egész párt az 
ö föltétien ha'alniában van A kereskedelemben 
és az ingatlanok birtokában sem zavarja Csehszlo
vákiában a zsidóságot senki. Brllimbeii li  95 
kereskedés, iroda stb. közül németek kezében 
van 278, csehek kezében 148, zsidók tulajdoná
ban 669 Olmiitzben ma 67 milliomos lakik, akik 
közül 60 a zsidó. A pdlinkafözdék és egyéb ke- 
reskedések úgyszólván kizárólag zsidó kézben 
vannak. Nem értjük, hogyan lehet Csehszlovákiát 
azzal v .dőlni, hogy — antiszemita.♦

D’ANNUNZIO hadat üzent Olaszországnak. 
Addig, inig nem volt az olaszoké Fiume, addig 
D ’Annunzio olasz Fiúméért harcolt. Es most,

mikor „kívánsága44 teljesült, belátta, hogy ez 
mégis csak rossz üzlet. Eddig király volt és most 
senki és semmi. Valami mégis akar lenni, had
vezérnek csap fel és hadat üzen Olaszországnak 
és ezzel tényleg lelt valamivé, azzá, aminek szü
letett; már többet nem D ’Annunzio, hanem: aki 
azelőtt v o lt: Rappapoi t.

KORÁNYI, magyar pénzügyminiszter azért 
bukott meg, inért egy magában véve jó törvény- 
javaslathoz semmiképen sem akart elfogadni egy 
magában véve szintén jó és azonkívül a keresz
tény kisemberek javát célzó módosító indítványt. 
Nem akarta elfogadni a „Pénzintézeti központ
r ó l  szóló javaslatának 16 szakaszához Ereky 
képviselőnek azt az indítványát, mely szerint to
vábbra is meg kell engedni a községi takarék- 
pénztárak létesíilését. Korányi megérdemelte a 
bukást, mert mégis csak furcsa dolog, amikor 
egy miniszter a keresztény kurzus idején a ke
resztény nemzetgyűléssel akarja eltillatni, hogy 
keresztény községekben keresztény takarékpénz
tárak alakulhassanak. Ennél furcsábbat már igazán 
nem hallhat az ember!

A KERESZTÉNY-SZOCIÁLISTA józanság
nak bizonyítéka az a határozat, amelyet f. hó 
4.-én a vajúdó magyar belpolitika egyik kérdé
sében, a királyi;érdesben hozott a magyarországi 
kér. szociális párt. Arról van szó, hogy a ma
gyar kormánynak a leszavazott Korányi pénz
ügyminiszterrel vállalt szolidaritása következtében 
le kellett mondania. A többségi pártok azonnal 
összeültek és tárgyalni kezdték, hogy milyen fö l
tételek mellett lesznek hajlandók a kinevezendő 
uj kormányt támogatni? A kisgazdák kimondot
ták. hogy e föltételek elsejét és legfontosabbját 
abban látják és jelölik meg, hogyha a kineve
zendő uj kormány feje kötelezi magát a magyar 
király kérdésnek azonnali megoldására. E kéidés 
lehető leggyorsabb megoldásának erőszakolása 
ugy befelé, mint kifelé igen ártalmas lehetne 
Magyarországra. Befelé azért, mert ismét válságot 
idézhet elő, ha a kormányzó olyan miniszterel
nököt designálna, aki nem fogadja el a pártha
tározatot, mert ez esetben a nemzetgyűlés fel
oszlatása következnék Kifelé azért lehet igen 
ártalmas, mert a kérdés Magyarországra szeren
csésnek látszó megoldása erős idegen erőket 
hozhatna mozgásba. Azért mondjuk józannak a 
magyarországi keresztényszociális párt állásfog
lalását, mely szerint a kérdést most annál is inkább 
el kell odázni, mert az tulajdonképen nem is 203 
képviselőnek, hanem egy egész nemzetnek a joga.

S iiiBi a niaszM eláll
A nők kötelességei nem kisebbek, csak 

mások, mint a férfiaké.
Jogaik sem lehetnek kisebbek, csak legfel

jebb mások.
Ez a kereszlény-szociálizmus alapelve a nők 

jogairól és kötelességeiről. Ennek az alapelvnek 
praktikus kifejezése az a harc, amelyet a kér. 
szociálizmus a nők jogaiért fölvett és tneghar- 
colatlanul abban nem hagy soha.

De most egyébről lesz. szó A közeledő 
választásokon a nőktől is megkérdezik : mit akar
nak, hogy hekövetkezzék? Valósuljanak e meg, 
vagy nem azok ideái, akik a fönséges női hiva
tásból, az anyaságból és a női Ilivatástcljesités 
legszentebb országából, a családból kegyetlen 
gúnyt Űznek? Tekintsük-e továbbra is a nőt a 
Berzsenyi szemével, tekintsük-c őket Dutkai 
Takách Juditoknak, vagy váljanak a világ sze
mében és annak beígért uj rendjében fiktiv jo 
gokkal biró tárgyakká, cikkekké, amit elképzelni 
is valóban szörnyűség?

L a p u n k  e g y e s  s z á m á n a k  á r a  l  k o r o n a .

Gondoljátok-e asszonyok, hogy rátok nézve 
a megkönnyebbülést jelentené az a szabadság, 
amivel nemetek könnyelmű, általatok is elitéit 
részének lehet csak hízelegni ? Gondoljátok, hogy 
lehetséges egy olyan tökéletes szabadság és egy 
olyan tökéletes jogrendszer, amelyben ti meg
tagadhatjátok lényetek legtitkosabb lényét: az 
egyetlen tietekkel való találkozás és együttina- 
radás vágyát? uh, nagyon jól tudjuk, hogy szám
talan asszony van, aki a legsúlyosabb testi-lelki 
gyötrelmeket viseli naponkint, de gondoljátok-e, 
hogy egy nnyagelvi, materiálista, Istennélküli 
felfogás nem a rosszabb oldalra való esést je
lentené még azoknak is?

Asszonyok, leányok, főképen ti, magyarsá
gunk szebb lelkű hölgyei, jusson eszetekbe a 
választásokon egész nemetek jövőjéért teljesí
tendő legszentebb kötelességtek! Van nökérdés, 
mint amilyen igaz, hogy vannak szenvedéseitek 
és hogy gyakran kell elviselnélek a legborzasz
tóbb megaláztatást. De tudjátok n.eg, hogy a 
nőnek is van természete, egyénisége és különösen 
a keresztény és a magyar nőnek van Istene is. 
Megsemmisíteni ezt a természetet, ezt az egyé
niséget, megcsufolni ezt az Istent nem szabad 
még a szerelemért és a szerelemben sem.

A vagyoni élet nyugalma megadatik nektek, 
mihelyst ezt tiniagatok biztosítottátok magatokban.

Derék, egészséges, erkölcsi érzületet vig-. etek 
be a választásokon a politikába. Tinektek kell 
megmenteni azt, ami a inuliból Ietagadhaiatlanul 
jó. Tinektek kell azt önmagátok jövőjével biz
tosítani. A ti becsiiletbiróságotok elé visszük a 
kérdést és nektek a választásokon kell megadni 
a feleletet arra: kik győzzenek, akik harmónikus, 
emberi, nemes, ősöket tisztelő, Isteni szerelő tár
sadalmat akarnak adui a jövőnek, avagy azok, 
akik segíteni akarnak tönkretenni ezt a megren
dült világot?

Asszonyok, magyar n ő k ! Helyén legyen a 
szivetek ennek az ítéletnek napján! Sokkal több 
forog kockán, mint ahogy gondoljátok ! Egy ör
vendetes győzelemnek az öröme, biztatása el fog 
halni a legkisebbnek agyába, szivébe, vérébe is 
közülünk.

Vélt, életet, ezt a vért, ezt az életét lüktes
sétek át a mi autonóm területünk társadalmába, 
jövendő politikai vezéreink minden tagjába és 
mi ötökre hálásak leszünk nektek az uj élet 
minden öröméé*t!

Világosságot!
A Slovensky Vychod 278. számának vezér

cikke Keletslovenskó és Podkarpatská Rus si
ralmas pénzügyi helyzetét tárgyalja A cikk azzal 
kezdődik, hogy Keletslovenskó a köztársaságnak 
kemény diója, mivel részint távol esik a cen
trumtól, másrészt pedig nagyon erősek a magyar 
áramlatok, az úgynevezett madarizácia. Ezen 
tény leginkább a financiális ügyeknél tapasztal
ható, mert az adópolitika csak olyan nép között 
talál termőtalajra, mely öntudatos állami hova
tartozása szempontjából és a pártpolitikát mel
lőzve az állam érdekeit szolgálja. Ilyen ember 
pedig Keletszlovenszkón kevés van.

Az első és legnagyobb baj — mondja a 
cikk •— hogy kevés a vérbeli, arraliivatott és 
begyakorolt hivatalnok. Az igazi, slovák hivatal
nokok leginkább politikai, közigazgatási álláso
kat foglaltak el. így van az, hogy amint a cikk 
írója mondja, a kassai pénzügyigazgatóságon 
minden főkönyv magyarul van vezetve. A felek 
kérvény iket majdnem minden esetben magyarul 
nyújtják be. KI lehet ennek az oka? Nem más, 
mint a jegyző. Hiszen evidens, hogy amilyen a 
jegyző, olyan a nép. A vidéki nép az jó és 
gyúrható anyagból van formálva. Igen ám, de a 
formához szükséges, hogy a jegyző megadja a
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kellő felvilágosításokat, a rendeleteket megma
gyarázza, rámutasson az adók fizetésének fel
tétlen szükséges voltára, mert egy állam anélkül 
nem állhat fenn és nem virágozhat. Sajnos, ilyen 
lelkiismeretes jegyzőt vajmi keveset vettünk át a 
régi rezsimből. A többiek pedig magyarok, akik 
a népet minden legkisebb munkáért inegnyuzzák, 
akiknél a legminimálisabb dij 25 K.(l) E tekintet
ben legborzalmasabb helyzet Zemplénben ural
kodik, honnan már nagyszámú megbízhatatlan 
hivatalnok ugrott nteg az igazságos büntetés 
súlya elöl.

Igaz ugyan, hogy a jegyzők túl vannak 
zsuffolva közigazgatási ügyekkel, de az még nem 
ok arra, hogy a pénzügy ami a legfontosabb 
— teljesen cl legyen hanyagolva. Ez az elha
nyagolás pedig a jegyzők bűne, mert hanyagok, 
magyarok, lelkiismeretlenek s működésűk való
sággal államellenesnek látszik Írja a Vichod.

A legnagyobb szerencsétlenség, hogy Kelet- 
szlovenszkó egész pénzügy i szervezete beteg. Az 
egyes pénzügyigazgatóságokhoz óiiási pénzügyi 
területek tartoznak, melyeknek azután financiális 
ügyeil lebonyolítani szinte lehetetlen. A kormány 
ugyan már dolgozik a reformon: az adóhivata
lok számát fölemeli, az egyenes adókat ezek 
hatásköre alá rendeli, a közigazgatástól, vagyis 
a jegyzőktől teljesen elesik az' adóügy, (Oh, 
mennyire várják ezt a nehéz szülést I) a pénz
ügyigazgatóságok pedig csak kontroláló szerepet 
fognak vezetni.

A hivatalok beteg működéséhez — folytatja 
a cikk - -  még nagyban hozzájárul az adózók 
passivrezistanciája, megbizhatallansága, egoizmusa 
és csalása. Leginkább észlelhető ez a zsidó ke
reskedőknél, kik hamis könyveket vezetnek, to
vábbá a spekulánsoknál, akik a törvényes ren
delkezéseket félrerugva, nagy manipulációkat 
visznek véghez a kolkoválatlan bankjegyekkel. 
Emiatt körülbelül 6000 kérvény hever a pénz
ügynél a bélyegzetlen bankjegyek utólagos ki
cserélése tárgyában. Ezek rosszul fognak járni, 
mert nagyobb összegeket fognak elveszíteni.

A vagyoudézsma-összeirás szintén a leg
nagyobb nehézségekkel jár. Az üsszeirókat sok 
helyen kiüldözik, sőt megverik. Az adatokat hely
telenül itatják be. Hej. pedig ezért még sokan 
sírni fognak. Az államnak ezen dézsmából mini
mum 800 milliójának kell befolynia, tehát úgyis 
minden hiába, mert ez tűzzel-vassal kérésziül 
lesz v ive !

Körülbelül ilyen szomorú Keletszloveuszkó 
pénzügyi helyzete — Írja tovább a Vichod és 
közben egyre ezt hangoztatja: „Poucovat, pou
covat!“ — felvilágosítani mindenkit, vagyis vi
lágosságot!

Ha mindez úgy lenne, ahogy tán egészen 
nincs, akkor a cikkhez nem volna szükség kom
mentárra. Sajnos, nagyon sok benne a kontraszt 
és ezért saját szavaival élve világosságot!

Hogy Keletszlovenszkó és Kárpátorussia a 
köztársaságnak kemény diója, az evidens. Hiszen 
ennek a vidéknek a lakossága teljesen át van 
itatva a magyar kultúrával,

Pláne egy olyan nép nem teheti azt, mellyel az 
itteniek szimpatizálni nem bírnak. És éppen 
az az oka annak, hogy az adópolitika és 
és financiális ügyek csütörtököt mondanak.

Kevés a hivrtalnok. Ez faktum. De hogy is 
lenne, mikor az á. ,m maga buzgólkodik azon, 
hogy számukat minimálja. íme otl pusztulnak az 
igazi begyakorolt hivatalnokok Magyarország 
pályaudvarain. Szegény vagonlakók, mártíroknak 
kellelt lennetek, hogy boldog otthonotokat és 
szülőföldeteket átadjátok. Persze igy aztán nincs 
hivatalnok. És mégis Istennek hála, segítve lett a 
bajon. Az uj urak pótolták a hiányokat. 
Összeszedték az összes nadrágosokat és korlát
lan hatalommal beültették a legexponáltabb hiva
talokba. És ti, szegény szlovákok, amig hályo- 
gos szemetekkel azon bibelődltík, hogy a kassai 
pénzflgyigazgatóság legtöbb könyve magyarul 
van vezetve és a felek beadványai magyarul 
vannak Írva, addig nem veszitek észre,

Az a sok rágalom pedig, ami a jegyzőket éri, 
az nekik nagyon fájhat Talán a cikknek bizonyos 
tekintetekben igaza van, de a zempléni jegyzők
nek bizony fáj. Erre a jogos érzelemre vessenek 
világot a következő sorok:

A nagymihályi adóhivatalban - -  elseje lé
vén megjelentek a hivatalnokok, hogy fizeté
süket felvegyék. Kifizették a tanítókat, azután 
sorra kerültek az adóhivatali alkalmazottak. Es 
mindenkinek földre eseil az álla 17—18 éves 
fiuk 2000 2400 korona havi fizetést kaptak.

Az ottlévö jegyzők megbotránkozással 
fordultak az adótárnokhoz felvilágosításért, aki
nek szája azonban holddá görbült és elkesere
detten panaszkodott, hogy ö, ki hivatalos ezrek
kel és milliókkal dolgozik, 700 koronát kap a 
segélyekkel együtt, holott családos ember és ilyen 
fiuknak sajátkezűk" kell ezreket kifizetni. 
Erre aztán gondoltak valamit a jegyzők is, 
kiket annyira rágalmaznak és akiknek a száját 
200 900 K-val betömik. És erre muszáj fog
csikorgatva azt mondani: ámen.

Panasz van azon jegyzők ellen, kik itt
maradtak és magyaróuok. Hej, erre csak azt 
kérdezhetnők, mi lett volna Szlovenszkóval, ha 
az összes jegyzők kivándoroltak volna. Akkor 
körülbelül megállt volna a közigazgatás, mert az 
ügyvédek hihetetlen, hogy elfoglalták volna az 
üres jegyzői állásokat. De különben is mennyire 
ragaszkodik a nép a régi jegyzőjéhez, bizonyítja 
az a körülmény, hogy mikor a nagymihályi já
rásban komissárokat küldtek ki a vagyonforgahni 
adó behajtására, a szlovák t lép  felzudult és 
dühös arckifejezéssel azt ordították, hogy van 
nékiink jegyző urunk, aki az adót szedi holmi 
külföldi gyerekeknek nem fizetünk egy fillért 
sem.

A nép renitens, egoista és megbízhatatlan, 
mondja a cikk. Hiszen nincs mit csodálkoznunk. 
Az a nép, amelyik a kálváriának már minden 
variációját végigpróbálta, bizony nehezen hajlít
ható és bizalmatlan Amije van, azt inkább el
rejti, semhogy odaadná.

Hiszen re-
publika van és szólásszabadság, tehát .akkor még 
a kinai nyelvnek sem szabadna szemet szúrnia. 
Ami pedig a zsidó kereskedőket, láncosokat i l 
leti, hm,

Hogy mennyire beteg a pénzügyi hivatalok 
működése, azt mutatja az a körülmény, hogy a 
kassai pénzügyigazgatóság elrendelte a pótmunka- 
erők alkalmazását az adó-restanciák feldolgozá
sához. A jegyzők — k^pva az alkalmon — kér
vényeiket benyújtották az abonens munkaerők 
fizetési igényeinek megjelölésével. És vártak a 
válaszra talán egy félévig. Ma megjött a válasz, 
mely számokra és rendeletikre hivatkozva ki
mondja, hogy a szolgabirák vizsgálat folytán ja 
vasolhatják a pótmunkaerök behozatalát és pedig 
vagy a községek terhére, vagy árra. akit a hát
ralékért mulasztás terhel. Hát ez aztán már meg
oldás ! Az amúgy is megtépászott községek ve
gyék váltakra azt a terhet, amelyet egy egész 
világháború, egy forradalom és egy bolsevista 
invázió hozott létre? Hogy kit terhel a mulasz
tás a hátralékokért? Nem mást, mint az állam- 
kincstárt, a forradalom vezetőit és Kun Bélát 
társaival együtt. Kérem, tekintetes Pénzügyigaz
gatóságok, méltóztassék bevasalni ezektől a mu
lasztás terheit, illetve költségeit, ha kell, szek- 
vesztálás utján’

A vagyondézsmára vonatkozólag olyan elő
érzet áramlik a levegőben, hogy az valami nagy
méretű és hatalmas horderejű változásokat 
aligha fog előidézni.

Tehát körülbelül ilyen lenne Keletszlovenszkó 
és Kárpátoruszia mai pénzügyi és általános képe.
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— Adom ány. Kende Péterné sz. Sztáray 
Sarolta a kér népkonyhának 200 K-t adományozott.

— É rtes ítjük  t. tagjainkat, hogy szemé
lyenként 20 dkgr. hatósági szemes-kávé kgr - 
kint 41 K árban és 4 decilit. 40 os rum 
(25 50 K literenkint) van oszlás alatt. — Kará
csonyi cukorkák és gyertyák kaphatók olcsó 
árban. — Padlótényezésre linóleum érkezeit. — 
Férfi és női alsó trikók, férfiharisnyák nagy vá
lasztékban. — Valódi makói hagynia kapható. 
Áll. Fogy. Ért. és Hite szövetkezet.

— Az elfogott kapitányok c. hírünkre a 
katonai sajtóreferens hivatalosan arról értesít 
bennünket, hogy Slrnisko kapitány sz< Igálaton 
kívüli állományba van helyezve, Zeehardz pedig 
az egykor osztrák-magyar kapitány egyáltalán 
nincs fölvéve a csszl. hadseregbe. Az elfogalás 
okairól elterjedt fantasztikus hírek alaptalanok. 
Nevezettek valami anyagi dolgokban kompromi- 
tálták magukat.

Magyarországi pogromról
és tízezer áldozatról hazudnak a palesztinaf 

parlamentbeu.

A palcsztinai zsidóság első- nemzetgyűlése, 
az „Aszefát Haniocharim", az elmúlt napokban 
nyitotta meg üléseit A tribünökön a palesztinai 
zsidóság ideiglenes képviseletének, a „Vaad 
Hazmani*-nak — nemzeti tanács - tagjai ülnek. 
Ennek elnöke, dr. Thon nyitja meg az ülést. 
Beszámol a Vaad Hazmani tevékenységéről. Két
éves működése alatt főfeladat volt a inai gyűlés 
előkészítése. Most héber közönséget szerveznek, 
mert csal: a szervezett zsidóság képes a sanremot 
határozatban nyújtott lehetőségeket kiaknázni. És 
nincs messze a nap, mikor az egész világ zsidó
ságának sze lenti középpontja Palesztina lesz.

Majd rátér az arabokra, akikkel békés tár
gyalásokat akar folytatni a zsidó parlament, hogy 
teljes egészében bírhassák Palesztinát. Meg- 
emlékszik az ukrajnai, a lengyelországi és a 
magyarországi ..pogromok" áldozatairól.

.4 zsidók elnöke azt a képtelen és hazug 
ál ti fást kockáztatta meg, hogy Magyarországait 
több mint 10.000 zsidó esett áldozatul a pogrom
nak.

Utána Jeruzsálem polgármestere, Ussishni 
beszél aiabul, amit Dávid Jeliin fordít le héberre.

A többek között a belső egységtől, a zsi
dóság összetartásáról és az „üldöztetések" meg- 
toroltatásáró! beszélt. Meglehetős humoros dol
gokat mondott. Ilyeneket:

„Nektek nincs se politikai, se financiális 
erőtök, de van ennél sokkal nag óbb erőtök: az 
erkö esi erő. Ha ti ezzel az erővel buzdítást adtok, 
úgy Zsidóország nagy és hatalmas lesz.”

A Jeruzsáleini hitközség nevében Dávid 
Jeliin beszélt. Maga beismeri, hogy a zsidóság 
kapzsi ösztöne miatt nem boldogulnak az em
berek Jeruzsálemben.

Így ezen a létrán nem juthatunk feljebb, 
mondta ahhoz a célhoz, mely egységes, verseny - 
képes Zsidóországot teremt. Ezt csak agy érjük 
el, ha egységes pártokat hozunk létre. A zsidó 
nép szeme ra j tank csilgg s ha a palesztinai zsi
dóság egészséges, akkor a zsidó nép teste se le 
hét beteg.

Beszédét azzal fejezi be, hogy az orto
doxokat vegyék fel a parlamentbe, de az „Ach- 
dut Haavoda-  leszavazza

Végül Thon dr. kihirdeti a pailament ha
tározatát, hogy: „M i megnyitottuk a kapukat; 
aki nem jön, az önmagát zárta k i".

F«-a iciaország ra t fikálja
a magyar békeszerződést.

Dec. 4.-én a francia kamara bizottsága egy
hangúlag hozzájárult a trianoni szerződéshez. Az 
előadó Danielou volt, aki a trianoni békeszerződés 
kiegészítéséért emelt szót Danielou a békeszer
ződésről előterjesztett jelentésében megragadó 
képeit festett a magyarok jelleméről és a c iv ili
záció körül szerzett érdemeiről.

Ezután áttért a határok kérdésére és sorra 
vette a magyar békeküldöttség észrevételeit. Némi 
aggodalmát fejezte ki az uj államok néprajzi 
összetételével szemben, amelye be tulnagy szám
mal kebeleztek be magyarokat. Követelte a kisebb
ségek megfelelő védelmét.

A katonai határozmányok tekintetében Da
nielou utalt azokra a nehézségekre, amelyekkel a 
zsoldos hadsereg fölállítása járhat Magyarország 
jelenlegi szociális és pénzügyi helyzetében.

Befejezési! Danielou abban foglalta össze 
megállapításait, hogy Magyarország, amelyet a 
legszűkebb határok közé szorítottak és amelyet 
megfosztottak ipari területeitől, képtelen tovább 
élni, hogyha kívülről nem kap segítséget. Ebből 
a szempontból Danielou dicsérettel adózott M ille- 
rand kormányának, mert bizonyos közeledést 
hozott létre gazdasági téren. Hangoztatta, hogy 
a kis antant politikája nem áll ellentétben azzal 
a politikával, amelyet Franciaország a dunamenti 
államokban követ. Végül engesztelődésre hívta 
fel Csehországot. Romániát és Jugoszláviát, majd 
oda konkludált, hogy kérte a kamarát a békeszer
ződés ratifikálására abban a vélekedésben, hogy 
bármilyen szigorúak is a trianoni szerződés hatá- 
rozmányai, talán mégis lesz rá mód, hogy azo
kat szerencsés módon kiegészítsék úgy, hogy 
Magyarország számára lehetővé váljék a talpra- 
állás és a szomszédaival való békés együttélés.
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ÚJDONSÁGOK.

Költözik a „Malyinova".
Csak egy adásvétel... serceg a toll.
Új lapra írnak egy régi nevet:
S százados ágyából e néhány vonás 
Kilakoltatja az öreg hegyet.

Inak szakadnak... indul a .talaj.
Őstölgy cibálja ki gyökereit;
Reszket a boko r... piros gyümölcse 
Sírja a búcsú véres könnyeit.
Felriadt vadkan mordulva örli
Agyara cson tjá t; mindegyik ébred 
S remegő őzek, félénk mókusok 
Szeme bársonya ámulva kérdez.
Rengő talajon hasad a szikla,
A felvert forrás jajongva csobog ;
Rejtett cserkészutak lombfalai 
Hiába védik az ősi jogot I
A virág mind halott. Ily gyönge élet 
Ezt a sorscsapást jaj ki nem bírja 1 
S a pihés fészek is egytöl-egyig 
Apró dalosok korai sirja.
Szentjánosbogarak lámpasora
Vonakodással, kényszerből je lez;
Csapodár rigó most liü maradna,. . . 
Zokogva fü ttyent indulást: mehet.

Gsak egy látomás. . .  a való nem ez,
Unott arc, számolt pénz, átiró nevek...
S csak én, szerelmes, kóbor bolondja, kié

[rögje sem volt, 
Én siratom az eladott hegyet.

Nektek, kik szerettek!
Nektek üzenem:
Ajkamon a pecsét nem bizalmatlanság, 
Karomon a békó nem szeretetlenség, 
Magános estén . .  .
Mint meleg tűz fénye komor ház ablakán, 
Kibukkan a lelkem . . s '/állatokra hullva 
Mesél csöndesen.

Nátolyáné, Jaczkó Olga.

Kinevezés. A köztársaság elnöke Kugler 
Vendelt miniszíeri tanácsossá. Kadlcc Viktort 
pedig pénzügyi főtanácsossá nevezte ki — mind- 
keltőt Podkarpatszka Ruszba.

— Gyűjtés a kér. sajtó támogatására. 
Lőrincz István ördarmai lelkész hívei Közölt 
gyűjtést indított a kei. lapok támogatására és a 
gyűjtött összegből lapunknak 50 K I küldött be. 
Hálásan köszönjük. Ez az első esel, hogy a kér. 
lapok támogatására gondolt valaki.

— Halá lozás. Özv. kölesei Kende Zsig
mondiig, szül. dolltaf, pelrovai Pelrovay Eszter 
életének 55-ik evében f. hó 4-én váratlanul el
hunyt Nov. 7-én lemetlék el egy évvel ezelőtt 
meghalt férje melle. A nagyasszony halálával 
kapcsolatban egész cikket írhatnánk a kisebbsé
gek jogairól a Csehszlovák államban, hanem ezt 
máskorra halászijuk. Most nem zavarjuk egy 
ttagikus halál komor fönségét. Egy magyar csa
ládi sírbolt vasajlója előtt máskor hívjuk telenne 
az élelet, amit élnünk kell és a halált, amely 
igen sokszor jobb mint ez az. élet.

A iucska i pravoszlávok amint ér
tesülünk — erőszakkal használatba vették agör. 
kálit, templomot Uugvárröl f. hó 9 én katona
ság vonult ki Lucskára, hogy a templomot a 
gör. katholiknsoknak visszaadja.

A népszövetséget veszély fenyegeti 
Argentinja követe, Preyiredont, kijelentene, hogy 
ha el nem fogadják a kis államok fölvételére és 
a döntőbíróság alakítására irányuló javaslatait, 
akkor azonnal kilép a népszövetségből. Példáját 
a többi amerikai latin állam is követné. A ve
zető antanthatalmak már belemennének a kis 
államok felvételébe, de a döntő bíróságot sem- 
mikép sem akarják. Félnek — ngy látszik az 
Igazságtól. Egyesek Purrydonl viselkedését ne
mei Intrikának tulajdonítják. Ez a dologban a 
legérdekesebb.

— Halálos ítélet az ungvári hadbíró
ságnál. Az ungvári hadbirőság Wimetal alezre
des hadbíró elnöklete alatt csütörtökön tárgyalta 
annak a Meduna Ferencnek és Szobicsek Ru
dolfnak ügyét, akik 1919 szept. 14-én meggyil
kolták és kirabolták Friedlánder Lázár 70 éves 
munkácsi előimádkpzó! A bíróság ítélete Me- 
dunára nézve: kötél általi balál. Az Ítélet ellen a 
védő semmiségi panaszt jelentett be.

- A rokovina kötelező, A zemplénrncgyci 
zsupán rendeletileg adta ki, hogy az egyház Ilivel 
kötelesek rokovinát fizetni papjaiknak, lanilóiknak, 
úgyszintén mindenemil egyházi kötelezctlségeiknck 
eleget tenni. Ez. vonatkozik úgy a katholikus, 
valamint a g. kath. és ref. hívekre kötelező mind
addig, inig az állam végl.gesen nem dönt a papok 
helyzetéről. Tehát egyházi kötelezettségeit min
denki köteles teljesíteni, - mondja a rendelet

mert ingyen senki sem szolgálhat.
Jó fogás. Szerdán délben, a déli szü

net alatt, két úri rabló tolvaj kulccsal beju
tott a Steril testvérek theaüzlctébe Javában gaz
dálkodtak, amikor Steril Lipól üzlettulajdonost 
is nz üzletbe szólította valami rendkívüli sürgős 
ügye. Kiabálásara az egyik tolvajt elfogták, a 
másik elszököd. A rendkívül elegáns tolvajban 
aki magát Misutka András zólyomi vasgyári 
igazgató fiának mondja, Faltin főkapitány valami 
nevezetesebb nemzetközi betörőt sejt.

— A budapesti ukrán konzulátus titkára 
Munkácson. A Munkácson megjelenő „Kárpáti 
Futár'' dec. 5-iki száma Írja : A napokban váro
sunkban tartózkodott dr. Pochmursky, akivel 
alkalmunk volt hosszabb eszmecserét folytatni az 
aktuális politikai kérdésekről Poclnnur-ky érdekes 
fejtegetésen természetesen legfőbbképen Podkar- 
patska Rust illetőleg a Itövell erőkben ösmertetjük 
olvasóinkkal. Podkarpalska Rus sorsa véglegesen 
nincs elintézve. Igaz ugyan, hogy adminisztrálás 
végett a Cseh köztársasághoz csatolták. A keleti 
kérdés még nincs megoldva, hiszen ez természetes. 
Ettől még igen sok függ. Hogy miért admini
sztrálják a csehek? Ennek oka van Egyrészl, hogy 
Lengyelország és Magyarország ne legyenek 
közvetlen szomszédságban, másrészt, hogy a 
cselleit közvetlen összekötetésben legyenek a 
románokkal. Ha Ukrajna helyzete precizirozva lett 
volna, akkor valószínű, hogy Podkarpalska Rust 
oda csatolták volna. Nincs kizárva az sem, hogy 
a diplomácia berkeiben titkos megállapodás van e 
területet illetőleg, de nz eddig nem került nyilvá
nosságra. Budapesti hivatalunk jelenleg inkább 
útlevél dolgokkal, útbaigazításokkal foglalkozik és 
természetesen politikailag informálódik. A két 
ország között mindig vannak elintézni való ügyek. 
Rövidesen a budapesti főkonzulálus követség lesz. 

löO ügyvéd a fegyelmi bíróság előtt.
A budapesti ügyvédi kamara tudvalévőén az 
ügyvédek és a kamaránál bejegyzett ügyvédjelöltek 
igazoltatása végett egy év óta folytat eljárást. 
Minden kamarai tagnak tüzetesen kelle t kimutatnia, 
hogy hol volt, miképen helyezkedett el a proletár- 
diktatúra idején. Az ügyek nagyrésze igazolás alán 
befejezést nyert, csupán 150 ügyvéd, illetve ügy
védjelölt ügye került a választmány döntése folvtán 
íi kciniaru fegyelmi bírósága elé. E fegyelmi 
ügyekben a kamara fegyelmi bírósága a jövő 
Héten kezdi meg a lárgyalásokat.

Uj orvosi díjszabás A helybeli orvo 
sok, a folyton súlyosbodó megélhetési n, hez- 
ségektöl kényszerítve, legalacsonyabb orvosi díj
szabásként a következő díjtételeket állapitolták 
meg: 1. Egy látogatás nappal a beteg lakásm 
40 K minden további látogatás 30 K. az orvos 
rendelőjében 20 K. 2. Egy látogatás éjj, I a be
teg lakásán 80 K. az orvos rendelőjében 50 K
3. Vidéki kiszállásnál, vagy a beteg lakásán ,aló 
hosszabb tartamú látogatásnál minden eltöltött 
nappali óláért 100 illeive az első órán tilt min
den egynegyed óráért 25 K számíttat k fel. 4 
Éjjel a harmadik díjtétel kétsz. rese. 5 Orvosi 
lanácsknzmányért nappal 60. éjjel 120 K és az 
eltöltött időért a 3 ik illetve 4 ik díjtétel számit- 
tátik fel. 6. Orvosi bizonyítvány és látlelet 50 K. 
7 Életbiztosítási vizsgálat 60 K. 8 Házi orvosi 
állás díjazása 600 K lói feljebb Műtétek, k ö lti-  
zések speciális vizsgálatok és kezelések külön 
számíttatnak fel.

Lengyelország helyzete. Hir szerint 
Lengyelország elvesztené Keletgaliciát. amelyet 
önállósítanak. A bolseviki szór, ngatás, vagy 
emiatt kéri-e Lengyelország a németek rá ’-oga- 
tását, nem tudni.

— A Patronázs mai teadélutánján a
kővetkezők szerepelnek : Hevesy János hegedű
szólóval; Tomcsáiiyi Béláné szavalattal, Kerekes 
Vera énekkel Kerekes llus zondorakisérete mellett 
és dr. Oáborné Rózsa Elza felolvasással a divat 
történetéről, melynek főbb fázisait eleven divat
képeken mutatja be. A felülfizetéseket mindhárom 
tcadélutánról utólag fogja a rendezőség nyilvá
nosan nyugtázni.

— Püspökök a nyomorgó gyermekek
ért. Középturópa éhező gyermekeinek segíté
sére az ujseelandi katolikus püspökök gyűjtést 
indítottak A wellingtonl érsekség, az aucklandl, 
christchurchi és dunedini püspökségek közel hat 
millió koronát gyűjtöttek össze templomi gyűjtés 
utján Az összeget a Westminstert katolikus szö
vetségnek küldik meg, hogy juttacsa el rendel
tetési helyére.

Miskolcon lelepleztek egy veszedel
mes csempészbandát. A miskolci rendőrség 
nagy csempészbandát fülelt le, melynek tagjai a 
Mfskolc-Hidasnémeti, Bánréve, Tornanábaska és 
Sátoraljaújhely közölt közlekedő személy-teher- 
vonatok mozdony és vonatkísérő személyzetből 
kerülnek ki s akik szövetkezve a demarkációs 
vonalon lul levő cseh vonatkísérőkkel követik el 
napról-napra eddig még titokzatos módon a nagy
arányú csempészést. Különösen Hidasnémeti halár- 
állomáson működtek a csempészek a legvakme
rőbben, úgy hogy egész vagon árut csempész
tek át cseh területre. A miskolci katonai és állam- 
rendőrség detektivjei a veszedelmes csempész
bandán rajtaiitöltek. Megállapították, hogy a 
kitünően elleplezett csempészést hónapok óta 
folytatják és hogy a kicsempészett áruk értéke 
az 50 milliót is meghaladja. A csenipészbandá- 
nak egy Kertész nevű ember volt a vezére, ki 
állandóan cseh területre utazott.

— Kivándorolnak Romániából és E rdé ly 
bő l. Románia egész területén és újabban Erdély
ben valóságos kivándorlási láz dühöng és az 
emberek ezrével hagyják el ezeket a területeket. 
Statisztikai adatok szerint a bukaresti amerikai 
konzulátusnál naponként legkevesebb 200 Ame
rikába szóló útlevelet kérnek. Kolozsvárról ezidő- 
szerint a legrövidebb időn belül mintegy 140 
család készül kivándorolni Délamerikába. A k i
vándorlóknak legútóbb már egész vonalokat bo
csátanak rendelkezésükre, amelyekkel Bukaresttől 
Rotterdamig mennek, hogy onnan hajóval fo ly
tassak tovább útjukat.

Az e lső kér. szociálist# országos 
kongresszusra 500 kiküldött jelent meg f. hó 
9-én Kassán. Dr. I.ellev Jenő képviselő nagyha
tású beszédeit mondott a kér. szociális program 
alapelveiröl. A gyönyörű beszéd politikai vo
natkozású részeit a cenzúra az Esti Újság ha
sábjain törölte, de annyit átengeoett, hogy az 
uralkodó nemzet naciónálizmusa meg akar itt 
fojtani minden más nemzetet. A délutáni kon
gresszus főbb előadói Szihigyi Gyula és dr 
fileischmann Gyula voltak. Ezen a gyűlésen Egry 
Ferenc is felszólalt és biztosította a kér. szociá- 
listák.it a vezetése alatt álló kisgazdapárt fegyver 
barátságáról.

Megalakult a rusz inszkó i méhész 
egyesület. Néhány méhész és méhészbarát az 
apró méhek bámulatos munkaeredményétől ser
kentve megalakította a Rusziitszkói Központi 
Méhész Egyesületet. Az egyesület egyedüli célja: 
a méhészet terjesztése és az összes méhészér- 
dekek megvédése. A jelenlegi központi vezető
ség l -gföbb feladatainak egyike, összehozni s 
egy életképes szervezetbe tömöríteni a ru-zin- 
szkói méhészeket; mert tagadhatatlan, hogy ma 
nem az egyén, hanem csak az összeség képes 
eredményeket elérni. És az egyesület rövid fenn
állása alati is már jelentős eredményeket éri el. 
Többek között, a kormányzóság Ígéretét bírja, 
hogy programjának keresztülvitelére a kormány
zóság részéről nagyobbmérvii anyagi támoga
tásban részesül s a tavaszi etetési cukor kérdés 
kedvező elintézése is már biztosítva van. Az 
egyesületbe belépni óhajtó méhészek és méhész- 
barálok belépési szándékukat vagy Cihelka, a 
bereznai járás tanfelügyelőjének, mint a méhész
egyesület elnökének Nagybereznára, vagy pedig 
Kalász Andor v. tagnak, a Ruszinszkói Magyar 
Hírlap szerkesztőségénél jelentsék, miután meg
kapják a belépési rr üatkozatot aláírás végett.

Az osztrák kö/.társaság elnökévé 
dr. Heiniscli szociál párti politikusi választot
ták meg.

Vágner és Mencsik megnyilt!
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-■ A Kath. Legényegylet tagjainak fi
gyelmébe. Amennyiben helyiségünk elvétele 
miatt az elnökség a tagokkal másképen nem 
érintkezhetik ez utón adom tudomásukra az 
Ungvári: Kér. Munkásbiztositó Pénztár alábbi 
átiratát: „A  kath. Legény-Egylet Elnökségének 
Ungvár. Az üzemi balesetek alkalmával nyúj
tandó elsó segélyekhez szükséges ismeretek elsa- 
látiihatása végett a pénztár rendelőjében (Ungvár, 
Kishid-utca 3. szám) 1921. évi január hó 5-én 
szerdán és január hó 8-án szombaton, valamint 
a szükséghez képest az ezen napokat követő 
bét szerdáján és szombaton, mindenkor esti 6 
órától 7 óráig díjmentes orvosi előadások fog
nak a pénztári tagok részére tartatni. Midőn 
ezen körülményre a t. Czim figyelmét felhívjuk, 
egyben felkérjük, hogy ezt a tagok tudomására 
hozni szíveskedjék azzal, hogy azok, akik az 
előadásokon részt venni kívánnak, legkésőbb 
az 1921. évi január hó 3-áig jelentkezzenek a 
pénztárnál. Ungvár, 19.'0. évi december hó 7-én. 
Ungvári Kerületi Munkásbiztositó Pénztár Gaar 
Iván igazg. h , Horváth János elnök.” Fölszólí
tom a tagokat, hogy az orvosi előadásokra köz
vetlenül és minnél többen jelentkezzenek. Magyar 
Bálint elnök.

— A Törökországnak diktált békeszer
ződés módosításáról Is szó van már az antánt 
köiökban Hogy miért lettek egyszerre olyan 
engedékenyek ? Úgy látszik azért, mert nyilvá
nosságra jött Törökországnak az orosz bolse- 
vikiekkel kötött egyik szerződése, amely szerint 
az orosz bolsevikiek támogatni fogják a törö
köket az országuk intgritásáért való harcukban, 
ha viszont ezek nem akadályozzák meg ott a 
bolseviki eszme terjesztését.

— Olaszországban gondozzák a magyar 
hősök sírjá t A háborúban elesett olasz katonák 
anyáinak és özvegyeinek nemzeti szövetsége ér
tesítette a magyar kormányt, hogy az olasz föl
dön eltemetett magyar hősök sírját gondozni 
kívánja. Magyarországon különböző helyeken 
háromszázhuszonnégy olasz katona nyugszik. 
Ezek sírjának gondozásáról egy hasonló magyar 
szövetség gondoskodik.

— L loyd  Oeorge veszedelmes barát. 
A „Secolo” párisi tudósítója Írja, hogy a jobb- 
oldali sajtó a népszövetség tárgyalását bizalmat
lansággal kiséri. A francia delegátus óva inti a 
túlságosan önálló eljárástól. Az „Echo de Paris” 
agodalmaskodik amiatt a hir miatt, hogy Lloyd 
George a tárgyalásokon résztvenni szándékozik 
és a többi közt azt mondja, hogy Lloyd George 
veszedelmes barát, aki rosszabbá nyílt ellenségnél.

— Pálóczon ism ét tűz vo lt. Pálőcz köz
ségben hétfőn az esti órákban kigyuladt az 
.Újfaluban” lakó Sztoiarcsik gazda újonnan épí
tett csűrje. A tiiz o'yau váratlanul jö tt és a 
csűrben felhalmozott szalma és takarmány miatt 
olyan gyorsan terjedt, hqgy pár pillanat múlva 
mar a szomszéd gazgasági épület is égett. Öt 
gazda telke felelt kukurikolt a vörös kakas. A 
legszomorúbb az, hogy bár Pálóczon rövid más 
fél év alatt ez már a harmadik tüzeset, azért 
vizifecskeudő még most sincs a faluban. Hiába 
vol: ott az egész község apraja és nagyja, hiába 
volt munkaerő, ha nem volt fecskendő. A ttiz 
minden valószínűség szerint gyújtogatásból ke
letkezett. A csendőrség hir szerint már el is 
fogta votna a lettest és ha igaz, amit beszélnek, 
nem bosszú, de egészen más indiló oka volt 
a gyújtó atásnak. A Palóccal határos Viszokán 
is volt tűz az elmúlt héten. Ott előzetesen el
rontotta a tettes a községi vizipuskát. hogy azt 
ne lehessen használni. A két község gyujtoga- 
tóját állítólag egy emberben fogták volna el, aki 
szenzációs vallomást tett, de a vizsgálat érde
kében még nem Írhatunk róla.

V akm erő betörés. Gübner pálóczi 
asztalos házában j  mester egy volt és azóta 
idegenbe szakadt segédje, hétfőn éjjel vakmerő 
betörést követett el. Alkonyatkor belopózott a 
lakásba és a háziasszony ágya alatt rejtőzött el, 
Éjié i, amikor azt gondalhalta, hogy már min
denki alszik, elóbujt és összeszedte az értéke
sebb rnhaneműeket. Gtlbnernét fölébresztelte a 
betörő zajos moszatolása, meg is szólította őt, 
azt kérdézvén tőle: „Te vagy az, fiam ?” Tudni
illik  a fiát sejtette az éjjeli csend megzavarójá 
bán. A ravasz tolvaj ümmügéssel válaszolt és 
így még ott is sikerült becsapni az asszonyt. 
A házba csak későbben került Itaza az igazi fin, 
amikor minden kisült és a tolvaj után iramodtak. 
A csendörségnek sikerült is még elfognia.

— Japán követség Budapesten Egy
genfi távirat szerint a MTI. tudósítója beszél
getést folytatott H. Asíde japán diplomatával, aki 
kijelentette, hogy Japán semmiféle neheztelést 
sem érez Magyarország iránt, de a béketárgya
láson nem mutathatta ki jóindulatát. Aside ki
jelentette, hogy a japán külügyminisztérium tervbe 
vette a budapesti japán nagykövetség felállítását.

— Elpusztult a magyar hadtörténeti 
anyag nagy része. Dec 1-én kora reggel tűz 
ütött ki Becsben a Stift-laktanyában, melynek 
egyik szárnyában volt felhalmozva a monarchia 
hadilevéltárának a világháborúra vonatkozó stra
tégiai és taktikai anyaga. A kivonult tűzoltók 
csak órák múlva tudták lokalizálni a tüzet, elol
tani pedig a délutáni órákban. A hadilevéltár 
anyagának jelentős része elpusztult, vagy meg
rongálódott. Amit a tűz meghagyott, azt a viz 
tette tönkre. Állítólag a Pflanzer-Baltin hadsereg 
összes füljegyzései odavesztek.

— Kriptalakó magyarok a nagyváradi 
temetőben. Viktor Hugó pennája alá való bor
zalmakról olvasunk a „Nagyvárad” cltnü magyar 
napilapban. A lap tudósítója kint járt a város 
temetőiben és kóborlása közben a hó alá süpedt 
sírok, a ferdére dőlt keresztek közül keskeny, 
ég felé kacskatingozó füstszallagot pillantott meg. 
A füst egy régi, félig beomlott kriptából pipált. 
Bent, a kriptában parányi takaréktüzbely parázslik 
semmi más világosság. A szivárgó, salétroinos 
fal mellett két ágy és sápadt beteg asszony 
felelget az újságíró kércdczflsködésére: „M i ma
gyarok, hogy kilakoltak házunkból a románok, 
nem tudtunk többé odabent a városban lakást 
kapni. Nyolc napig ácsorogtnnk hajlék nélül a 
piactéjen, valamennyien agyonfáztunk. Hét gyer- 
niermckein van s a legkisebbiket itt ölte meg a 
láz ebben a kriptában. Beteg a másik fiam is és 
én is alig állok a lábamon. Ilyenkor, amikor ma
gamra maradói;, műikor a férjem munkában van, 
szinte megöl a félelem és a patkánysereg. 
Magyarok lakják a nagyváradi tetemnézői is, egy 
rozoga, télig kripta, félig halotlasház-féle épüle
tet. Nyolc hónapig viaskodott itt patkányokkal 
Kiss József borbélymester és idős felesége. Mert 
úgy elözönlőitek Erdélyt és Nagyváradot a ro
mánok és csatlósaik, a galiciak, hogy magyar 
embernek temetőkbe, halottak közzé szorult a 
helye. Pesten vagonokba, az erdélyi részeken 
temetőkbe .. De ha egyszer megindulnak a temető- 
kertek !

SZÍNHÁZ.

A rikító, mindent husán- 
SiZtnB” L—  , j j,o||,| Takácsok munkás- 

v  előadása szemcsillogásos 
örömmel töltötle el a helyi 

ítiSijijí munkások földi minden 
íil-ri;’ halóit. A színpad csupa 

forradalmasított lélek. Tiz 
percenként kirohanás .1 magántulajdon és sze
mélyi integritás ellen. Törni-zuzni akarás (mely 
ez esetben nem egy boldogabb jövő megalapo
zásáért akar kielégülni). Valóságos Útmutató bér- 
mozgalmak esetére. Ezért kár a munkásokat szín
házba vezényelni, ezt és az ebhez hasonlót mind
untalan hallják, talán mondják is, adandó alka
lommal hasolóan cselekednének is.

Elítéljük a piros szinlapos darabok szilire- 
hozását, mételyezö tendenciája miatt, s azért 
mert mintegy bemutatója az eféle dolgok pontos 
kivitelének; el kell Ítélnünk az ilyen természetű 
darabjáit a munkás-előadásoknak is Vagy te-sék a 
szinlapon megjelölni, hogy a darab csak a mai 
világ romjain újat építeni akaró munkások szá
mára készült.

A takácsok minden iráni! elkeseredettsége 
a munkaadó hihetetlen aljassága után sem elég 
indokolt. A munkaadó kegyeilenscge csak meg
döbbentette a nyomorultakat, a kétségbeejtő hely
zetén segíteni nein tudás szavát elnémitotia, 
izmait megzsibbasztotta a keliyérkérőknek. Keserű 
szóra csak egynek nyilik szája s ennek szava, 
uszítása nem válthatta ki a puskagolyók elé menő 
éhség vakmerőségét. A sorshanyugvást egy cson- 
kakezli fatalista üreg próbálja hirdelni, hibás (el
fogással. Még mielőtt szavai megértésre talállak 
volna, az iró egy katona golyójával elnémítja.

Szereplők a kellő elmerülés hiányában, a 
forradalmi pszilié kevéssé ismerése folytán nem 

, alkotlak említésre méltót.
Vasárnap a Vcreshaju népszínmű szórakoz- 

i iatta a telt házat. Bár népszínmű előadásra az 
együttes nem a leghivatottahb, az. előadás' Balázs 
Rózsi és Hoiváth Kálmán elfogadhatóvá tetle. A 
darab nem a legslkeiültebb. különösen technikai
lag t'.cm az. (A szereplők annyit bujnak a bokor 
alá. mint a népünnepély örömkeresői.) Horváth 
Kálmán mint a falu bolondja nyújtott ízelítőt a 
hamisitallan paraszti humorból. Balázs Rózsi alap
jába véve érzelmes szerepét helyenként való ked
ves derűvel tette rokonszenvessé. Zilahy János 
az öregedő legény szerepét mindvégig helyes fel
fogással, kellő hangnemben játszotta. Fekete Irén 
alakitóképességéből ebbe a szerepébe is bőven 
juttatott. Kovács L ili kedves naivitása megkapó. 
Vihary a csélcsap parasztgazda alakjában komikus 
vénájáuak adta mulattató tanujelét.
Hr»aut»H I*«I4m í Qyula Mayvar««<lá)4lM̂

Hétfőn a Gyermtktragédia került szilire a 
tizenhat éven felüliek okulására. A három sze
replőre bízott darab igen kényes kérdést vesz 
megoldásul.

Az iró —  Scllünber igen helyes érzék
kel és tapintattal keresi témáját s akik porno
grafikus tobzódásokat vártak, kimondottan csalód
tak. Elismerés illeti meg ez okból a szereplőket 
is, kiknek munkájáról elismeréssel kell megem
lékeznünk. Bár szerepük rendkívül nehéz. A gyer
mekiélek rövidebb érzelem skáláján kelleti oly 
érzelmeket megszólaltatni, melyek meglett ember 
lélekrezdülései. S ez Kőműves Sándornak sikerült 
leginkább, bár mély orgánuma kevéssé alkalmas 
hangszinezésre. Fekete Irén alakításának legsike
rültebb és legleköttelőbb része: midőn anyja meg
rontását bátyja agyrémjének tartja. Zilahy János 
alakítását a tőle megszokott gondosság jellemezte.

Kedden a közönségnek a szinész iránt ér
zett szeleteiének konkrét megnyilvánitása: juta- 
lomjáték volt. Amit azonban aféle személyi pót
léknak is nevezhetünk. A jutalmazott Kun Dezső 
volt, Lili bárónő számos teltházat ért darabban. 
Primadonnának, ki egy kicsit énekelni is tud, 
most éreztük a legnagyobb hiányát. Kun Dezső 
kiváló jellemképben ábrázolta a parvenü kezdő 
arisztokratát. Pogány Klári és Réthy Margit já
téka sok kivánni valót hagyott hátra. Egyiknél 
az énekelni, másiknál a táncolni nem tudás az 
amúgy is csekély sikert tökéletesen lerontotta. 
Sáfár Sándor imponáló fölényességgel furnigálta 
a parvenü bárót, s a Lili bárónő tökéletlen vő
legény jelöltjét. Kovács Lili rövid siró és kacagó 
szerepében kedves jelenség volt. Percnyi Kál
mán a szokottnál kevesebb ötletcsséggel játszott. 
Dezső Vilmos szomorú jelenség volt.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.

S. M. „A Kárpátok alján" cimü szép versét a 
cenzúra törölte.

Z. V. A máramarosi levelet a cenzúra törölte.

Hirdetm ény.
Uzhorodon a Podkarp. Bank kez

deményezésére - 5,000.000 K alaDtőké- 
vel egry „Kárpáti Sörfűző Részvénytárs." 
van alakulóban.

10.0'iQ darab 5 0 korona névértékű 
részvény van kibocsátva, melyet ezév dec. 
hó 31.-ig lehet jegyezni. A részvénytőke 
30 százaléka dec. 31.-ig befizetendő, va
lamint '.’O korona alapítási költség is.

Jegyzéseket a Podkarp. Bank R.-T. 
Uzhorod helyiségében, valamint az alant 
nevezett alapítóknál lehet eszközölni.

Minden részvény után az aláírásnál 
/() korona összeg fizetendő.

Az alapítók nevében:

Dr. Alexander Beszkid hivatalnok, U2ho- 
rod, dr. Július Brascsajkó ügyvéd, Uáho- 
rod, Augustin Volosin tanitóképz. intézeti 
igazgató, Uíhorod, Konstantin Hrabár föld- 
birtokos, Csertész, Ladislatts Takács, az 
Unió Könyvnyomda R.-T. igazgatója, Uz
horod, Iván óulácsy hivatalnok, l'íhorod, 
Vaszily Fedinec hivatalnok, Uzhorod, 
Porfirij Mcdvigy hivatalnok, Uíhorod, 
Iván Flcnykó földbirtokos, Uzhorod, dr. 
Illés Hadzsega járásbiró, Uíhorod, vala

mint Amerikából tiz alapitó tag.

Teljes tisztelettel:
Podkarpatskij Bank Uíhorod.

BANGHA PAiER

IMAKÖNYVE
C S IN O S  KIVITELBEN

50 koronáért
lapunk kiadóhivatalában 
megrendelhető. :<

5300 gr. súlyú, valódi ezüst

teás-készlet
eladö. Cím megtudható a kiadóhivatalban.




