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védekezni akar. Megtorló lépéseket akar ten-
ni Hazai s fölhatalmazást kért őfelségétől, 
hogy sajtópört indíthasson. 

KALEIDOSZKÓP 
(Csönd,, csönd, csönd.) Az életlárma vak 

zakatolása .hallatszik fe l az utcáról. Kocsik, 
újságárusok, veszekedő .némberek, targoncá-
sak, esengő boyok zsivaja egymás szavába 
kap és ostromolja a járókelők idegeit. Hát 
még vasárnap! Tele vain a város mulató em-
berrel. Nótaszó j á r j a minden sarkon, felhú-
zott kedvű társaságok ődöngenek és bolond-
jukat já r ják . Előrehaladottabb éjféli órákban 
megjelennek a Korzó és Kárász j utea során a 
jószívű 'hölgyecskék, párosával, hármasával 
s belekötnek a járókelőkbe. Még későbben 
előkerülnek a részeg emberek, utóinnk meg az 
utcaseprők, majd legvégül a hetivásáros ko-
csik, — ezek persze már a szürkülő hajnal i 
óráik alakjai . 

Milyen esuf, tarka,-barka, zűrzavaros va-
sárnapok ezek! Az angol ünnepnapok jut-
nak eszünkbe, a béka ós családias érzés igazi 
ünnepei, amikor otthon marad mindenki és 
reggeltől .estig olyan a városi élet, mintha 
buszon,négy órás bénulás állott volna be ben-
ne. Londonban vasárnap se vendéglő, se ká-
véház, se hivatal, se halit egyetlen pillanatra 
sem nyilik ki. A mindennapi munka robotjá-
ban elfáradt ember idegeinek olyan ez a pi-
henés, mint a Léthe forrása. 

Most Berlinből érkezik hasonló híradás. 
Irigykedve vesszük tudomásul szegény pol-
gárok azt a hírt, hogy a derék Jagow rendőr-
igazgató a vasárnapi munkaszünetet és -a va-
sárnapi mulatozást milyen kérlelhetetlen szí-
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garral rendezte. Jiagow ugyanis u j rendeletet 
adott ki, mely a vasárnapi munkaszünetiről 
szóló intézkedésieket drákói módon szigorítja. 
Jagow rendelete még a magánlakásokra is ki-
terjed. Elti l t ja, hogy a szobában és a kony-
hákban vagy bármiféle házi műhelyekben va-
sárnap zajtokozó munkákat végezzenek. De 
még ennél is tovább megy Jagow, mert az 
istentisztelet alatt az utcákon és a osiap,szé-
kekben minden baingosabb mulatozást, -és ze-
nét elnémít. Milyen boldogok ,a, berliniek, a 
kiknek a rendőrség .még laz idegeikről és a 
vasárnapi nyugalmukról is, gondoskodik. 

Csönd, csönd. De ránk férne belőle egy 
jókora porció. Nálunk még :a hivatalokban 
sincs teljes vasárnapi munkaszünet, A korcs-
máikról pedig ne ,is beszéljünk. Beregmegye 
volt az a hatóság, mely el merte rendelni a 
.mulatóhelyek vasárnapi bezáratását. Nem 
sokra ment vele. A .mi népünknek már a vé-
rében van a heten kint egyszer való -.alapos 
ki- ós berugás. Hol vagyunk mi még a ,köz-
szellemnek attól az izmos józanságától, mely 
az angol szokásokat, vagy akár csak a vallá-
sosság jegyében most kiadott berlini rende-
letet jellemzi? 

* 

(Érettségi-hátrányok,) Csaknem napont,a 
olvasunk ujabb, meg ujabb érettségi botrá-
nyokról. Az ellenőrzést teljesítő miniszteri 
biztosok egyszerre csiak gondolnak egyet és 
hazakergetik a csöndesen irkáló diákokat az-
zal, hogy visszaélés történt. Valamelyik ne-
buló kihúz a. zsebéből egy darabka papirost 
és ezzel az alapjában véve teljesen semmit-
mondó, kicsiny eseménnyel már meg van 
bontva az érettségi föltétlen rendje ós meg-
ingathat,atl-an értékessége. 

Ezzel a túlzottan szigorú, tar thatat lan ál-
lásponttal nem egy serdülő diákot kergettek 
már az öngyilkosságba a főigazgató urak. 
Hát még mindig nem akarják a tanügyi ve-
zető emberek belátni a vizsgáztató rendszer 
további tarthatatlanságát? Ha botrány tör-
ténik, az .azért történik, mar t a professzor 
urak fe l fúj ják az érettségi vizsgák kisded 
izgalmait és országra szóló visszaélésnek mi-
nősitik a bukás rémétől reszkető nebulók ter-
mészetes és ősi formájú védekezését, mellyel 
a titokzatos formák között megállapitott és 
feladott tételek agyafúr tságai ellen védekez-
nek. 

A mostani pedagógiai botrány,kaik után 
még sok revolverlövés 'és diáköingyilíkosság-
niak kell következnie, mig a komoly képű tan-
ügyi férfiak be fogják látni, hogy az egész 
érettségi nem egyéb humbugnál, mely nélkül 
sokkal életrevalóbb, munkiaképesebb egyéne-
ket lehetne nevelni ,a társadalom részére. 

A cár és az angol király. Londonból 
jelentik: Az angol király és a cár a finn, vi-
zeken találkozni fognak. Ennek a találko-
zásnak nagy politikai fontosságot tulajdoní-
tanak. A két uralkodót Grey Edvárd és 
Szasszonov külügyminiszterek kísérni fog-
ják. A két uralkodó elsősorban az orosz-ki-
nai és mgoi-kinai megegyezést ifogja tár-
gyaltai. Ez alkalommal az ezzel a két egyez-
séggel összefüggő kérdéseket napirendre fog-
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ják tűzni. A Kina és 
Momgolországot illetően létrejött 
tartalmát a két uralkodó találkozása 
nyilvánosságra fogják hozni. 
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SIENKIEVIC HENRIK vi-
lághírű regénye után ké-
szült 6 felvonásos mozgó-
fénykép. 
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A kép lejátszási ideje 
teljes 2 óra. 

Csak számozott helyek lesznek. — 
Jegyek mától kezdve már válthatók 
a Korzó pénztáránál. 

A jegyek csakis azon előadásra ér-
vényesek, melyre váltatnak, mert az 
előadások nem folytatólagosak. — 
Helyárak: Zsölye 1 K, I. hely 80 fii., 
II. hely 60 fill., III. hely 30 fillér. 

Az előadások pénteken és szom-
baton d. u. 4, 6, este 8, 10 órakor, 
vasárnap d. u. 2, 4, 6 és este 10 

órakor kezdődnek. 


