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A csehekhez.
Csehszlovákok I Lehet, hogy pár nap 

múlva itt lesztek. Úgy halljuk, parancsotok 
van reá, nem is Prágából, hanem Párisból, 
hogy megszálljátok városunkat is. Ki kell 
mondanunk, ami a szivünkön van. ki kell 
mondanunk most, amikor még szabad be
szélnünk, amikor még nem mondhatja senki, 
hogy e szavak nem a zavartalan tiszta ész 
szüleményei. Most még nem vagytok itt és 
mi még mi vagyunk. E szavak a mi sza
vaink, e hang a mi hangunk! Hallgassá
tok meg!

Szólunk hozzátok, mint keresztény 
nép, keresztény néphez, mért más jogon 
nem szólhatunk. Szólunk hozzátok a keresz
tény vallás internacionálizmusának jogán!

A történelem úgy akarta, hogy fegy
verrel kezetekben jöjjetek ide, kicsi csen
des városunkba, ahol védtelenül élve dol
gozunk faj és valláskülönbség nélkül mind
nyájan, hogy e válságos és szomorú idők
ben a szabad élethez való jogunkat bebi
zonyítsuk.

Nagyon jó l tudjuk, hogy a fegyver, 
amely a kezetekben van, a háború eniber- 
pusztitásának egyik eszköze volt, de azt 
is tudjuk, hogy a mai szomorú időkben 
ugyanezen fegyveren nyugszanak a rend, 
a fegyelem, a yagyon és személybiztonság 
alappillérei is.

T Á R C A.

PrxviuyNl fe lrob b an tása .
(Folytatás.)

Irta és a (iyüngyösy Irodalmi Társaság diszülésén fel

olvasta dr. Nagy József

A kivégzés lolytatódik. A háborús és a bal- 
szerencse vésztürvényszéke teljes lefokozásra 
Ítélte a várat. Jün a többi. Más nem marad meg 
— mint a pucérság. Ez oly feliér legyen lega
lább, mini a megadás jeléül kitűzött fehér zászló.

A tragédia következő fejezetéhez minden 
irányból előkerültek a tisztek, akiknek nem ju
tott szerepük a megsemmisítésnél vagy az át
adásnál. Egy csoportunk a dandár dombon fog
lalt állást. Onnan nyílt a legmesszebb kilátás. 
Majdnem az egész váröv áttekinthető volt.

Ünnepi érzés, meghatottság ömlött át mind
nyájunkon. E pillanat a történelemé. A színjáték 
nagyszerűsége, fönsége és borzalmassága felül
múl minden elképzelhetőt. 41 erőd fog pár perc 
alatt levegőbe repülni. Támpontok és lőszerrak
tárak, harminc és felesek, katonai épületek, hidak. 
Itt körösköriil. Szemünk láttára. E napsugaras 
reggeleit. E néma békességben, e tündéri mo

Egész é v r e ................16 K Negyedévre . . . .  4 K.
Félévre ................... 8 K || Egyes szám ....................30 f

Külföldi előfizetéseknél a postabér megtérítését kérjük 

Hirdetések díjszabás szerint. — Nyllttér sv önkin 80 f.

A ny íltté ri és h irde tési d ija k  e lő re  fizetendők.

Kérünk tehát benneteket azon szere
tet- alapján, amelyet keresztény nép, ke
resztény nép iránt érezni köteles, hogy e 
fegyverrel védjétek meg városunk minden 
polgárát kivétel nélkül és mi Ígérjük, hogy 
ellenünk fordítani nem lesz okotok I

Csehszlovákok I Szavunkat fele
meltük hozzátok és reméljük, hogy ti 
megértitek azt I

A Károlyi párt alakuló gyűlése.
Vasárnap délelőtt i l  órakor tartotta mega 

Károlyi párt alakuló közgyűlését a vármegyeháza 
nagy termében, szép számú közönség részvétele 
mellett A gyűlés elnöke Minav István alispán 
volt, aki figyelemre méiió szavakkal nyitotta meg 
az ülést és átadta a szót dr. Kórláth Endrének, 
aki az előkészítés munkájáról számolt be. dr. 
Gu/rnaii Sándor ügyvéd hosszabb, átgondolt be
széddel bizonyította a Kádolyi párt megalakulá
sának szükségességét. Hogy mennyire nem az 
egyező elvüek tömörülése ez a pártalakulás, bi
zonyította az, hogy nem akadt más közösség az 
árnyalatban, mint pusztán a Károlyi személye, 
aki körül csoportosulni kel! mindnyájunknak, 
mert hiszen az antant vallomása szerint is, csak 
ő mentheti meg hazánkat a szétforgácsolástól. 
A következő szónok Berzeviczv István volt, aki 
nem mint polgármester, de mint a nemzeti tanács 
(Ungvár) elnöke emelte fel szavát és nagy ru
tint eláruló ügyes beszédjével világosan dombo
rította ki a párt megalakulásának szükségességét. 
A nemzetközi szociáldemokrata párt részéröl Fe
jér Hermán szólalt fel. Beszédében a reakciósok 
tulsulyravergödésének veszedelmét idézte fel, akik

solygó ragyogásban körülöttünk. Az erődök ár
tatlan mit sem sejtésben trónolnak a dombtető
kön. Mozdulatlan fenségbe koronázottan. Az egész 
völgykallanban szétszórtan épiiit hatalmas, cement 
és kő lőpor tornyok között még mindig ott áll 
a sildbakk. A táblák a fölirásokkal: Tilos a kö
zeledés.

A San hatalmas vashidjai büszke, pávás 
ivekkel pompáznak a napsugarakban. A hivatás 
és a fontosság öntudatával. Rajtam keresztül él
tek, mozogtok és érintkezhettek. Engem csak 
simogató kezetek érhet, amikor lágy pamacsok
kal kipingáljátok karcsú derekamat, kerek, pom
pás idomaimat! Óh ti feleltem járó katonák, ti 
csak hódolhattok nekem !

A város fölött, mint őrszemóriás állt büsz
kén a Tatárdomb, mely hegyes csúcsával irány- 
oszlopául szolgált az egész várüvnek. A Tatár
domb megfigyelőjével váltottunk fényjeleket. E 
Przemysl fölött uralkodó dombcsucs volt rádió
állomás és központi helye közismerten az egész 
várövnek

Mellettünk balra terpeszkedett az ősi erőd: 
az I. Öreg óriás, akit építettek évtizedekig, hogy 
fog pár perc alatt összeomolni. Egy-egy kaza- 
mattában 6—6 hordó lőport helyeztek el.

A dandárdomb tetején utolsó tekintetünk
kel simogattuk, búcsúztattuk az erődöket. Még 
néhány perc van bálra !

Lapunk mai száma 4 oldal.
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ELŐFIZETÉSI Ar
helyben házhoz szállítva, vidékre postán küldve:

ellen a párt mindvégig küzdeni óhajt, ha kell 
„ököllel is “  A jelenlévők ezt az ököljog emle
getésének vették és felzugtak ellene. A szónok 
félreértett szavainak helyreigazítása végett ismét 

l felszólalt, de nem sikerült neki félreértett szavait 
1 kimagyarázni. Reizman Henrik is a reakciósok 

ellen élesítette ki hangját, és csak addig bizto
sította a Károlyi pártot a Radikális párt támo
gatásáról, amig ezek vezérszerephez nem jutnak.

A kővetkező felszólaló dr. Fenczik István 
volt. Lelkes szavakkal ecsetelte a Károlyi párt 
politikai szereplését, de ismét csak a Károlyi sze
mélye körül való csoportosulás szempontjából 
véve a pártalakitást. Beszéde végén kifejtette, 
hogy a Károlyi kormány már azért is megérdemli 
a támogatást, mivel megalkotta Ruszka Kraj
nai, ezzel is bebizonyítva, hogy a népek önren
delkezési jogának érvényrejuttatása valóban a
szivén fekszik.

faszkó János a múlt kormányok bűneiről 
beszélt, mely után a tisztikar megválasztására ke
rült a sor. Dr. Korláth Endre az előkészítő b i
zottság javaslata alapján a következőket aján
lotta megválasztásra: Mirtay Istvánt elnökké: dr. 
Gutman Sándort, Volosin Ágostont és Sejkó 
Viktort alelnökökké; dr. Korláth Endrét és dr. 
Fenczik Istvánt peddig titkárokká. Az alakuló 
gyűlés ezeket egyhangúlag megválasztotta s 
egyszersmind kimondotta, hogy a választmány 
névsorát később fogja összeállítani.

A gyűlés a Himnusz mellőzése mellett a 
munkás induló eléneklésével ért véget.

Címadományozás. A vallás és közok
tatás ügyi miniszter Hidasi Sándor, volt ungme- 
gyei tanfelügyelőnek, a miniszteri tanácsosi cí
met és jelleget adományozta.

Tisztek érkeztek. Mindenki kereste saját 
törzsét. Verődtek össze az egyes csapattestek. 
Némán köszöntöttük egymást. Lehetett mit el
mondani, közölni egymással ? Nem készül előt
tünk a világ egyik legnagyobbszerü eseménye 
amely mellett minden eddigi eltörpül ?

Az összes tiszticsoportok izgatottan meg
mozogtak. Az óránk 6-ot mutatott. E perc kez
dete az erődök robbantásának. Néhány pillanat 
lélegzetnélkiili várakozásban telt el. Hol robban 
az első ?

A Tatárdomb megtartotta vezérszerepét — 
a pusztulásban is. Mint mikor megnyílik a hegy 
és a tűzhányó tör az ég fele, Tatarenliügcl he
lyén pillanatra lángtengert láttunk, amelyből ké
ken, zölden, lilán sávozott ttlzcsikokkal ég fele 
igyekezett az egész hegy nagyságát folytató füst
felleg gombolygó, kavargó oszlopa. Néhány lö
kés alulról és a füstfelleg elérte az égboltozat 
magasságát, onnan megtörve, szertehullva, vé- 
gigterpeszkedve a környezet, a vidék fölött eresz
kedett tüzesikmentesen, feketén, szürkén lefele.

A jel fönségesen megadatott. 0  ly hatalma
san, oly földetiázóan, hogy tudtuk tni mindnyá
jan a várövben; a Tatárdomb óráján most ütötte 
el a 6-ot a — történelem Megtudta ezt az ostromló 
orosz, meg az egész föld, mely megremegett 
alatta.
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A polgárság ébredése.
— Bánóczy és a nemzetköziek. —

A nemzetközi szociáldemokratáknak váro
sunkra nehezedő terrorja a múlt vasárnap meg
mozgatta — a máskülönben igen csendes — 
polgárságot is.

Hogy a kósza híreknek most 'már végre 
gátat vessünk, az események sorrendjében indu
lunk útra e papíron. A kincstári javaknak szét
osztó bizottsága mggalakittatván, annak elnöke 
természetesen a kormánybiztos-főispán lett, aki 
azonban távozni készült a városból, s igy he
lyettesévé, mivel az alispán is szabadságot kért, 
Bánóczy Béla vmfőjegyzőt nevezte ki.

Ezt hamarosan megtudta a nemzetközi 
szociáldemokrata párt vezetősége, akinek seliogy- 
sem volt innyére a Bánóczy szereplése a kincs
tári javaknak a város lakósága közölt való szét
osztása körül.

Ezért (mint utólag kiderült) minden párt- 
határozat felhatalmazása nélkül, hamarjában össze
szedett emberekkel és ifjakkal felrándultak az ősi 
megyeházára dr. Legeza Pál kormánybiztoshoz 
és kérték, hogy az elosztó bizottságban Helyet
teséül ne Bánóczyt nevezze ki.

Legeza kormánybiztos bizonyos megütkö
zéssel vette tudomásul a kérelmet és egyszéribe 
mindent megígért, sőt maga tette fel azt a kér
dést, hogy Bánóczyt olyan tisztviselőnek tartják-e, 
aki a jelen körülmények között nem alkalmas fő
jegyzőnek.

A küldöttség rövid gondolkodás után kije
lentette, hogy Bánóczyt nem tartja alkalmasnak.

Ennyiből állott tehát a küldöttség szerep
lésének hiteles története.

A vármegyeháza előtt tomboló tömegről 
szó sem volt. Csupán a radikális párt egyik óva
tos vezető tagja álldogált a volt reáliskola előtt, 
kíváncsian lesve az óhajtott eredményt.

Ennek a szombaton történt beszélgetésnek 
volt eredménye, hogy Bánóczy Béla a főispán
kormánybiztos felszólítására beadta szabadsá
golás iránti kérelmét.

A nemzetköziek szereplése természetesen 
nem maradhatott titok. A város polgársága fel
háborodva tárgyalta ezt az ügyét.. A keresztény 
ifjúság körülhordozla a városban a véres kardot. 
A méltatlankodók áradata nöttön nőtt, úgy hogy 
ez a hallatlan terror a sohasem izgulók galamb
epéjét is kiömlesztette.

Egyöntetű elhatározás lett tehát, hogy a 
délutáni nemzeti tanácsi ülésre a polgárság tes
tületileg vonul fel és követelni fogja a tanácstól, 
hogy ezen jogtalanságot és terrort azonnal or
vosolja.

A vármegyeháza nagyterme zsúfolásig meg
telt. A karzat tömve volt, sőt még a folyosót is 
elállották a résztvevők.

A polgármester, mint a Nemzeti Tanács el
nöke, diplomatikus szavakkal nyitotta meg az 
ülést. Hogy mit mondott, az mellékes. Az is mel
lékes, hogy a tanács jegyzője mit olvasott fel a 
jegyzőkönyvből. A fontos az, hogy mikor egy
szer kitalálta ejteni a „tisztviselő" szót, abban a 
pillanatban plafondt rengető zsivaj tört ki, amely
ből csak annyit tudtunk megérteni, hogy Bánó
czyt éltetik. A csengő hevesen szólott, mig az 
elnök csendet tudott teremteni. A közönség ez
után elég csendben hallgatta végig a jegyzőköny
veket s csak akkor zúgott fel ismét, amikor dr. 
Tahi Endre megállapította, hogy a múlt tanács
ülés legfontosabb tárgya: a gimnázium ügye, ki
maradt a jegyzőkönyvből.

Óriási vihar támadt erre. „Elsikkasztotta a 
jegyzőkönyvből"; „p fu j"; „ide merte hozni, fel 
merte olvasni azt a csonka jegyzőkönyvet" és 
még más meg nem értett szavak repültek a jegyző 
sápadtan ülő alakja felé. Abba is maradt csak
hamar az egész tárgyalás, mert lent a terem jobb
oldalán már oly vlharzók voltak a kedélyek, hogy 
egyesek sajnálatos tettlegességre vetemedtek. En
nek nem szabad lett volna megtörténnie^ A pol
gárság ezt nem akarta. Nem Is azonosítja magát 
•vele.

Már-már úgy látszott, hogy végleg felborul 
a rend, amikor átzugott a tömegen a szó: hall
juk Gaár Ivánt.

A zajtól azonban Gaár Iván csak sokára 
tudott szóhoz jutni. Beszédében remegő hangon 
mondta el a polgárság sérelmeit. Megállapította, 
hogy a nemzeti tanács törvénytelen alakulat, 
amennyiben önmagát nevezte ki és nem a nép 
választotta meg, mint ahogy ez mindenütt az or
szágban történt. Kifejtette, hogy a Bánóczyt ért 
jogtalan sérelmet nem tűrik és felszólította a ta
nács elnökét, hogy a jogtalanságot azonnal or
vosolja.

A tanács elnöke barátságos szavakkal je
lentette ki, Hogy a tanács erről az egész terrori
záló eljárásról mit sem tud és ajánlotta, hogy 
vezessen a polgárság ebben az ügyben küldött
séget a kormánybiztoshoz. Qaar Iván ekkor sza
bván fogta az elnököt és felkérte, hogy ő, mint a 
város polgármestere, (mondjon le, mondjon lé, 
zúgtak mindenfelől) hogy ö vezesse a küldött
séget. A polgármester azonnal kész volt rá és 
elvezette a küldöttséget a kormánybiztos elé. Alig 
telt el tiz perc, a kormánybiztos megjelent a nagy
teremben a küldöttség élén. Mosolygó arccal fo
gadta az ovációt és kijelentette, hogy mindent el 
fog követni, hogy a kedélyeket megnyugtassa és 
ha Bánóczyt akarják, visszahívja öt. Gaar Iván 
válaszában kérte a főispánt, hogy rossz tanács
adókra ne hallgasson. A kormánybiztos azután 
eltávozott, de a Nemzeti tanács elnöke nem volt 
hajlandó a gyűlést tovább folytatni.

*
A tömeg nem is volt kiváncsi a további

akra és lassan húzódott a kijárat felé. Ekkorra 
azonban mér fellármázták a várost. A nemzet
őrök töltött fegyverrel lepték el a vármegyeháza 
környékét és a Kishíd uccát. Valóságos ostrom- 
állapotot teremtettek, pedig a 'békésen oszladozó 
polgárok ellen nem volt rá szükség. Egy katonát, 
akiről megállapították, hogy az inzultálásban része 
volt, elfogtak, de úgy tudjuk, hogy másnap el is 
engedték.

A polgárok azonban nem oszlottak mind 
széjjel. Egy kisebb tömeg felvonult Bánóczyhoz 
és tudtára adta az eseményeket. A főjegyző meg
hatottál! köszönte meg a polgárok ragaszkodá
sát és Ígérte, hogy helyét nem hagyja el és eb
ben a nehéz időben fokozott kötelességérzettel 
fogja helyét megállani a város és vármegye szol
gálatában.

*
Az ügy fináléjaként megemlítjük, hogy a 

nemzetközi szociáldemokrata párt egész eljárá
sát utóbb korrektül jóvátette.

Hadianyagok eladása.
1. L ic itá lják a barakk-kórház felszereléseit.

A barakk-kórház felszereléseinek licitálása 
f. é. jan. 1-én d. e. nagy érdeklődés mellett 
megkezdődött. Első nap főként a lábas jószágok 
(ökrök, bivalyok stb.) árlejtés utján való eladása 
történt meg. Úgy tudjuk, a kikiáltási ár elég 
magas volt (egy pár ökör 5000—6000 K.) de 
azért mindennek akadt gazdája.

Egy , elkelt bivaly állítólag még az nap 
éjjel megszökött az új gazdájától és éjjel vissza
tért a barakkba, ahol flegmatikus fellépésével az éj 
sötétjében nagy zavart idézett elő. Sem a jelszót 
nem akarta mondani, sem megállani nem akart 
a szuronyos őr parancsszavára, aki a rejtelmes 
sötétségben nem tudván kivel, vagy mivel van- 
dolga, előbb a levegőbe lövöldözött, azután vész
jelt adott és fellármázta az egész őrséget. Akkor 
derült ki, hogy nem tolvajok jöttek, hanem a 
hűséges bivalyok.

Másodikén és harmadikén egyéb felszere
léseknek árlejtés utján való eladása történt. A 
vas, porcellán, cink felszereléseket egy 7 tagú 
társaság vette meg együttesen. Igen sok kályha, 
fürdőkád, ivlámpa, kémény és inozsdókésztllék 
képezi az áltattuk megvett anyagot, amelyhez, 
aránylag olcsón jutottak, így ha majd ismételt

eladásra kerülnek e felszerelések, még ha tisztes
séges hasznot számítanak is fel, akkor is mél
tányos áron kapják meg a vevők, akik egyébként 
lassan már jelentkeznek is. Az ágyak 6 korona 
áron keltek. Volt, aki 1000 ágyat is vásárolt. 
(Szép vaságyak, 3 —3 deszkával.) Természetes
nek tartjuk, hogy a nagy mennyiségben vásárló 
szívesen fog átengedni méltányos áron azoknak, 
akik vagy nem lehettek ott, vagy pedig ha ott is 
voltak, nem egy-két ágyvételi égényükkel nem 
előzhették meg az 1000 ágyvételi igénnyel fel
lépőt. Ma már a beépített faanyag kerül eladás 
alá, de, hogy miképen, azt nem tudjuk elkép
zelni. Itt jegyezük meg, hogy járványkórház be
rendezés céljából a városi közkórház már elő
zőleg miniszteri rendelet alapján szintén jutott 
ágyakhoz, ágyfelszerelésekhez orvoságokhoz és 
a gépek is neki utaltattak, amelyeket azonban 
még nem szállíthatott el, — továbbá az ungvári 
r. katli. fiuinternatus szintén miniszteri rendeletre 
45 ágyat felszereléssel, 17 széket, 5 asztalt, 6 
lócát szállított el utólag megállapítandó áron, 
amely alatt természetesen az árlejtésen elért árak 
értendők. Hogy a munkásság a város, más in
tézmények milyen mértékben részesültek a ba- 
rakki felszerelésekből, ruhákból, élelmicikkekből, 
azt nem tudjuk, de bizonyosan meg vo lta  szük
séges figyelem, valamint az egyes képviseletek 
részéről is megvolt az előzetes teljes érdeklődés

2. Egyéb anyagok eladása.
Tudtunkkal az anyaggyüjtő állomáson még 

megmaradt egyes anyagoknak eladás utján való 
szétosztása szintén kezdetét vette. Természetesen 
az egész vármegye részesül abból, ami még meg
maradt, amit Budapestre el nem szállítottak és 
ami katonai célra vissza nem tartatott. Egy ka
rácsony másodnapján alakult 45 tagú bizottság 
állapította meg az eladás utján való szétosztás 
módozatait, melyben a város és vármegye érde
keltségei megfelelő képviseletet nyervén, a már 
megkezdődött szétosztás bizonyosan megelége
désre fog történni. Az Ipartestület, a Szociálde
mokrata-párt, a Radikális-párt, és egyéb pártok, 
az iparosok fej- és kézmunkások, magánosok, 
kereskedők érdekeit, a katli. Legényegylet a még 
nem önálló és párthoz még nem tartozó iparos 
segédek érdekeit képviselték. Az árak az előállí
tási áraknak felelnek meg és igen sokak számára 
mindenesetre jókor jön egy-egy pár csizma, egy- 
egy meleg alsó . . .

ÜflülfflT'/linlf a keresztény és izraelita  NÉP" 
liUllllliíllllK KONYHÁK javára. = = = = =

ÚJDONSÁGOK.

Előfizetési dij felemelése.
'Lapunk a háborús idők alatt is ál

landóan 4—8 oldal terjelemben jelent meg, — 
ami hetenként 300 —500 K-ba kerül. Az anyag 
folytonos drágulása és az előfizetési dijak lassú 
beérkezése miatt az utóbbi időben már csak a 
kiadó legnagyobb áldozatai tartották fenn lapun
kat Folytonos felszólításaink a lap pártolására 
vonatkozóan úgyszólván pusztába hangzottak el 
és b bizonyosodott itt is, hogy Magyarországon 
csak az nem talál támogatást, ami magyar. Ad
dig is, amig talán részvénytársasági alapon si
kerülni fog lapunkat napilappá és életképessé 
tenni, kénytelenek vagyunk az előfizetési árat 
a mai naptól kezdve

évi 16 koronára
felemelni. Egyes szám ára 30 fillér lesz. Azt gon
doljuk, hogy e csekély árkülönbözetet szívesen 
megfizetik azok, akik még szivesen olvasnak ma
gyar szellemű újságot és honorálni fogják nem
csak a szerkesztőség teljesen önzetlen és ingyen 
fáradozásait, hanem azt az áldozatot is, amit a 
kiadó 300— 1000 százalékos anyagdrágulással 
szemben tett 40"/o-os előfizetési dij fölemelés 
mellett továbbra is hozni kénytelen.

A Határszéli Újság kiadóhivatala.
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Görögkatholikus olvasóinknak kellemes 
karácsonyi Ünneplést kívánunk!

— Uj főispán! titká r. A kormánybiztos- 
főispán dr. Nagy József tb. főjegyzőt a főispánt 
titkári állásától felmentette, helyére Pásztor János 
tb. főszolgabírót rendelte be.

— Kinevezés. A kormánybiztos-főispán dr. 
Pan Zoltán díjtalan közigazgatási gyakornokot 
díjas gyakornokká nevezte ki.

A vá ros i közgyűlés a polgármester 
távolléte miatt elmaradt.

— Esküvő. Dr. Ivdntsy Béla szerednyei 
szolgabiró a múlt hó 22-én esküdött hűséget 
■ Keszler Gizikének.

— E ljegyzés. Novits Macza és kolibay 
' Béja János jegyesek.

— Az uj zá róó ra  egy uj miniszteri ren
delet értelmében mindenütt esti 9 óra lett.

— Ham is kétszázkoronások. Arra a hírre, 
hogy hamis kétszázkóronások vannak forgalom
ban, illetékes helyen kijelentették, hogy hamis 
pénznek eddig sehol nyomára nem jöttek.

— U j segélyek. A hivatalos lap legutóbbi 
száma hozza a kormány rendeletét, amely szerint 
az összes tisztviselőknek és közalkalmazottaknak 
a háborussegélyen felül még havi 300 korona 
rendkivtllisegély jár a folyó év január, február és 
március hónapjaira. A családi pótlékot a duplá
jára emelte és a feleségre is kiterjesztette, aki 
ugyanannyit kap mint egy gyermek. Hasonló el
bírálásba esnek azon hozzátartozók is akiknek ön
álló keresetük nem lévén ellátásokról a családfenn
tartó gondoskodik.

— G yászh ir. Kölesei Kende Mihály föld- 
birtokos, tői vényhatósági bizottsági tag f. hó 
3-án életének 71 évében hosszas szenvedés 

után elhalálozott. A megboldogult a 80-as és 
90-es években két Ízben is képviselője volt az 
ungvári kerületnek, bár az akkori idők meddő
sége miatt nem tette emlékezetessé nagyobb 
eredmény ezt a szereplését. Testvérei: Kölesei 
Kende István ék Zsigmond és nagykiterjedésü
rokonság gyászolják.

— Hogy ment végbe Kassa megszál
lása? Sajnos, hogy a mieink zavargása és nagy
mérvű fosztogatása állította az elé a megoldás 
ele Kassa város vezetőségét, hogy a csehek 
bevonulását a legsürgősebben kérje . . .  A fosz
togatók megtámadták a kaszárnyákat, barakko
kat, a polgárőrség laktanyáját, a Raktár-uccai 
járvány kórházat, a fegyverraktárakat, a katonai 
élelmezési raktárt. Hasonlóképeu elpusztították 
az Osztrák-magyar Bank fiókjának elszállításra váró 
papirpénzkészletét. A város rendjére kb. 500 em
ber vigyázott, akik tehetetlenek voltak a fosztoga
tókkal. Könyet csal szemünkbe a magyar nép 
ekkora leztlllése. A cseh csapatok különben 
énekszóval, vígan vonultak végig a városon és 
csakhamar helyreállították a rendet, amit eddig 
a magyar magától is tudott, de már nem tud, 
sajnos, de nem tud . . .

S z ín tá rsu la tu nkró l. Most hogy végre 
vége van a sziniszezonnak, egy kicsit visszate
kinthetünk az elmúlt három hónapra. Nagyon 
sok kifogásunk volt és van ma is, de kifogása
inkat akkora tartogattuk, amikor majd ismét visz- 
szakell jönniük. Most azonban kezünkbe került 
a„Szatmár,és Vidéke" cimtl laptárs ink, amelyben 
a szatmári sziniigyibizottságra vonatkoztatva a 
következőket olvastuk: „A  szinügyi bizottság 
már nem emlékszik a saját múltjára. Pedig csak 
tavalyig kellene visszagondolnia. Micsoda erő
feszítésbe, a közönség egyhangú felzúdulásába 
került, hogy Kiss Árpád csapnivaló, összeférhe
tetlen társaságát elküldje. Nem volt fegyelem, a 
színészek és nők sohasem tudtak szerepet, a 
színpad olyan volt, mint egy szemétdomb. De a 
szinügyi bizottság sohasem kifogásolt semmit" . . .  
Nem folytatjuk tovább. A Kiss Árpád szintár- 
társulata azóta más tagokból gyűlt egybe, de 
azért a mi a fegyelmet, a szereptudást és a szín
padot illeti, a máskorra szánt kifogásainkat a 
Szatmár és Vidéke elirt a elölünk. Van azonban 
dicséretünk is. A társulat két igazgatójánál na
gyobb kaliberű színházi üzletembert még nem

láttunk. Semmiből és semmivel annyi pént össze
szedni valóságos tünemény volt. . . . Lapos z‘ 
bü közönség, le a kalappal!

A nevelő munkások ungme. ól 
kamarájának elnöksége a főgimnázium, felső 
kereskedelmi iskola, tanító és taiiitónőképzőin- 
tézet tanári testületéit a középfokú iskolai szak
osztály megalakítása végett f. hó 5-én. vasárnap 
d. u. 4 órakor a főgimnázium tanácskozótermében 
tartandó értekezletre tisztelettel meghívja.

— Adom ány a keresztény népkony
hának. Egy magát megnevezni nem akaró uri- 
nő 200 K. adományt küld lapunk utján a ke
resztény népkonyha javára. A példaképen szol
gáló nagylelkű adományt rendelkezési bejére jut
tatjuk. Dobrovszky Józsefné szintén lapunk utján 
juttat a Misszió-Társulatnak 10 K. összeget.

— Fö lke l Béla m eghalt. A szatmári 
alap. Katii, főgimnáziumnak gyásza van. Fölkel 
Béla rendes tanár, a Pázmány konviktus igazga
tója hosszas szenvedés után életének 59-ik évé
ben a múlt héten elhalálozott. A megboldogult 
1890—95-ig Ungváron is működött, mint rk. s lel
kész, innen ment a szatmári főgimnáziumhoz. 
Utóbbi időben nagyon sokat betegeskedett a 
valamikor daliás, kellemes megjelenésű fiatal 
pap, akire Ungváron még igen sokan emlékez
hetnek.

— Uj p o lit ik a i pá rt. A budapesti ruszin 
értelmiség „Ruszin Nemzeti Önállóság Pártja" 
cim alatt uj politikai pártot alakított, melynek 
programmja: a ruszin nemzet lehető legszélesebb 
körll önkormányzatának kiépítése a Magyaror
szággal lévő gazdasági egységben,

Esküdb iróság i elnökök. A kassai 
Ítélőtábla elnöke az 1919. év tartamára a bereg
szászi Törvényszéknél szervezett esküdtbiróság 
elnökévé Stamf Gyula törvényszéki elnököt, he- 
lettesévé pedig Dercsényi Béla törvényszéki bí
rót jelölte ki.

— A nemzeti szocialisták f. hó 
2-án d. u. választmányi gyűlést tartottak, 
amely hivatva volt a f. hó 12-ére megálla
pított rendes közgyűlés előkészítésére. A 
választmány elhatározta, hogy azon javas
lattal fog a közgyűlés elé lépni, maradjon 
meg a párt a programmjának megfelelő 
eredeti keresztényszocialista elnevezés mel
lett, amely elnevezés ma már csak a já
ratlanok előtt ad a pártnak felekezeti szint, 
de viszont föltétlenül szükséges ahhoz, 
hogy a párt a központi keresztényszoctális 
néppárthoz csatlakozván erősödhessék, bát
rabban agitálhasson és maga köré tömö- 
rithesse mindazokat, akik Giesswein Sán
dor európai megbecsülésnek és a nemzet
köziek élőtt is igazán tisztelt nevében és 
eszméivel lépnek ki a vajúdó Magyaror
szág belső politikájának nagy küzdő terére.

— D rágább a füst. E hó 21-én szo
morú napra virradt a füstölő emberiség; a pii 
miniszter 50 percenttel felemelte a dohány, szi
var, cigaretta árakat. Csakhogy ezen meglepe
téshez más is já ru lt: még e felemelt árakon sem 
juthatni a kívánt füstölni valóhoz. Maholnap iga
zán igaza lesz a tarpai kurucnak, aki azt mondta : 
elvész a nép dohány nélkül!

Az ungvári zsidó lányok ku ltu r- 
egyesülete. Az Izraelita leányegyesület f. hó 5-én,i 
vasárnap délután 3 órakor a kereskedelmi iskola' 
nagytermében Vargasor u. gyűlést tart, amelyre 
összes tagjait ez utón hívja meg.

— Az ungvári Vörös-K ereszt kisegítő 
kórház a Magyar Vörös-Kereszt Egylet kórhá
zai leszerelő biztosának rendelete folytán decem
ber hó végén megszüntette működését. Ezzel 
városunk egyik legszebb tevékenységet kifejtett 
intézményétől búcsúzunk. A kórház a háború 
első napjaitól teljesítette a legnagyobb pontos
sággal és hűséggel mindazokat a kötelességeket, 
melyeket a Vörös-Kereszt jegyében a vezetőség 
czélul tűzött ki maga elé. E kórház mindenkor 
igazi otthona volt a szenvedő hősöknek, hol

emberies bánásmód mellett elsőrendű élelmezés
ben, ellátásban és gyógykezelésben részesültek 
mindazok, akik ápolás czéljából e kórházbalet
tek beutalva. Különösen azért volt e kórház vá
rosunk és vármegyénk részére a legnagyobb jó
tétemény, mert a monarchia területéről más vá
rosokból igen sok ide való illetőségű szenvedő 
hősünket haza hozatta és itt a legnagyobb gond
dal és szeretettel ápolta. Éppen ezért várme
gyénknek és városunknak igen sok hős fia a 
legnagyobb hálával gondol erre a kórházra és 
mindazokra, kik ennek vezetésében és fenntartá
sában önfeláldozó tevékenységet fejtettek ki.

— Erdészeti főiskola. A cseh-szlovák 
megszállás elkerülése végett tervbe vették a sel- 
meczbányai erdészeti és bányászati főiskolának 
más városba való áthelyezését. E hírre megmoz
dul: Ungvármegye alispánja és Ungvár város 
polgármestere, mini a Nemzeti Tanács elnöke s 
kérvénnyel járulnak a földmivelésügyi minisz
terhez, hogy az erdészeti .főiskolát Ungvárra he
lyezze át, a hol a felszabadult kaszárnyái épü
letek nagyon is alkalmas helyiségekül szolgál
nának a főiskolának. Az ügy támogatására fel
kérték a kultuszminisztert is.

— Dr. Hámos Béla ügyvéd, npf. száza
dos a háború kezdete óta teljesített katonai szol
gálata után leszerelvén, ügyvédi irodáját Ungvárt, 
Széchenyi tér 19 sz. a. újból megnyoitta.

— Az ungvári meteorológiai állomás ve
zetésében változás állott be. Oulovics Tivadar 
főgimzáziumi tanár, aki ez állomásnak 1906 ja
nuár 1 óta vezetője volt, e tisztségről lemondott 
és helyébe a Magyar Meteorológiai és Föld- 
mágnességi Intézet igazgatósága ez állomás ve
zetésével P. Szkiba Teofán, ungvári szent Bazil- 
rendi kolostorfönök és internátnsi igazgatót bíz
ta meg. Az állomás folyó évi január elsejétől a 
szent Bazilrendi monostor udvarán nyert felál
lítást.

— Iparos kör. A Munkács cimü lapban 
olvassuk: Az értelmiség a Kaszinóban, a keres
kedők a Kereskedelmi körben teremtettek maguk
nak otthont, hol kicserélhetik gondolataikat és 
szabad idejűkben elszórakozhatnak, csak az ipa
rosság volt árva, s ha egymással találkozni akar- 
tak vagy a városháza tornya alá, vagy valamelyik 
vendéglő füstös helyiségébe kellet menniük. A 
harctér siváiságát is át kellett szenvedniük, hogy 
egy ilyen k ö r: egy barátságos meleg otthon szük
ségének a tudatára ébredjenek. S a felvetődött 
eszmét csakhamar követte a tett. És dec. 22-ikén 
d. u. 2 órakor a Kaszinó nagytermében alakuló 
gyűlést tart. Nálunk úgy az iparoságnak, mint az 
iparos ifjúságnak megvan a maga boldog kis 
köre, a katli. kör illetve a kath. legényegylet 
amelyben különösen most igen élénk az élet és 
bizony sok város megirigyelhetné.

— Uj Szabolcs címen Örvös János hír
lapíró uj politikai hetilapot indít, melynek első 
száma jan. 1-én jelenik meg. Munkatársai az ui 
Magyarország jeles irói közül kerülnek ki. Egy 
szám ára I K. Előfizetési ára egy évre 50 K. 
Félévre 25 K. Szerkesztőség és kiadóhivatal Nyír
egyháza.

— Az ungvári iz ra e lita  leányegyesüle t 
a múlt sjombaton délután tartotta alakuló gyű
lését a hitközség Rákóczi-uccai tanácstermében. 
Az egyesület elnökévé egyhangúlag Horovitz 
Mornét választották, aki elnöki székéből szép 
beszéddel ismertette az egyesület vallásos és 
kulturális céljait. A többi szónokok is lelkes sza
vakkal buzdították a hallgatóságot emberbaráti 
és vallásos hivatásuk teljesítésére. A tisztikar a 
következőkből alakult: alelnökők: Klein Szeréna 
és Diamant Aranka ; titkárok : Szerény Margit és 
Klein Laura; pénztárnokok : Weisz Elza és Jnsz- 
kovits Bella; ellenőrök: Fridlűnder Vilma és 
Spiegel Boriska; jegyzők: Ausspitz Blanka és 
Reizman L inka; háznagyok: Qutlmán Betti, 
Oiintzler Lujza és Schönbrnn R c lli; könyvtárno
kok pedig Follacsek Etel és Spiere Zsófi lettek.

— A m ozi. A városnak e mostoha gyer
meke, amelyet csupa passzióból agyon akarnak 
fojtani, január 2-án kezdte meg működését. (Az 
elsejének tejfelét még a ozlntársulat szedte le.)
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A szegény színháznak ideje sem volt kiszellőzni, 
máris keresztül fúrta sötét belét a berregő gép 
éles fénysugara. Olcsó, de sokkal művészibb él
vezetet nyújt, mint igen sokszor a színház, mert 
elsőrangú művészek alakításában, elsőrangú disz- 
letezés mellett gyönyörködhetik a nézőközönség. 
A jövőhét műsora különben a legérdekfeszitöbb 
újdonságokat tartalmazza. A közönség pártfogá
sára nincsen panasz. Ungváron a mozinak is 
megértő és élvező közönsége van, — Hétfőn és 
kedden a Bródy Sándor, szeretője kerül a vá
szonra 5 felvonásban. Szerdán és Csütörtökön 
küzdelem a létért (főszereplői Góth Annié és 
Olt Arislid) szintén 5 felvonásban. Pénteken és

4. oldal.

Szombaton a Földes Imre 4 felvonásos drámája, 
a „Hivatalnok urak" fogja gyönyörködtetni a kö
zönséget.

— H irde tm ény. A kassai 5-ik huszár ez
red az ezred tagjainak és a társadalomnak ado
mányaiból a háború alatt egy tekintélyes összegű 
alapot létesített, melynek rendeltetése az ezred 
állományába tartozó rokkantak, özvegyek, árvák 
és anyagi támogatásra szorulók segélyezése. M i
után az ezred Uug megye területéről is nyert 
kiegészítést, felszólittatnak az ezred kötelékébe 
tartozó igényjogosültak és hozzátartozóik, hogy 
segély iránti kérvényeiket Kassára, az 5-ik hu
szár ezred parancsnoksághoz sürgősen nyújtsák

HATÁRSZÉLI ÚJSÁG.

be. A kérvényben felhozott indokok hatósági 
igazolása föltétlenül szükséges. Kassa, 1918 de- 
czember 17-én. Olvashatlan aláírás, ezredpa
rancsnok. Kassa megszálása folytán a parancs
nokság címét most már csakis a helybeli katonai 
parancsnokság adhatja meg.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
R. S. (kótaj) A jelen nehéz viszonyai között nincs 

rá terünk. Kérjük, hogy máskor a nekünk szóló levelére 
bélyeget is szíveskedjék ragasztani.

Lapkiadótulajdonos:

FÖLDESl GYULA

Rácz Kálmán
városi rendőr Kapos-uccai

akar olvasni, fizessen elő
• ! ! •  » M

FÖ L D E Sl G Y U LA
KÖNYVNYOMDÁJA ÉS KÖNYVKÖTÉSZETE,

 U N G V Á R-
Részit megrendelésre mindennemű nyom
tatványokat u. m. meghivóat, eljegyzé si 
és esketési kártyákat, rovatos kimuta
tásokat, névjegyeket, zárszámodásokat, 
műveket, havi folyóiratokat, gyászelenté- 

seket, és körleveleket stb.
Jutányos árak.

Pontos és ízléses mukáért felelőséget vállal, 

l á t t á i -  Iiö imj ix/fi , íiö to 'oct o 3 i o & m i i n  tiá fi

<x> p a tp a t to n tá l i  i&fáxw ^fóá'f-fil'áoát.

Nyomatott Földes! Qyula könyvnyomdájában Ungvárt.
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