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SZILÁNKOK.

AGGÓDIK, SZOMORKOD1K valaki, mert a 
mi országunk nem nagyhatalom? Magyaror
szág eddigi területe 324-967 négyzet kilóméter 
volt 20 millió 886 ezer lakossal. A hetedik he
lyen álltunk Európa országai között. Már is le 
kellett mondanunk Horváth-Szlavonországról, 
amelynek területe 42,532 km2 2 millió 621.954 
lakossal.

Ha ezek az aspiratiók mind
beteljesednének, sőt ha még a ruthéneket is el
szakítanák.- Magyarország területe a legrosszabb 
esetben is 147.233 km* lenne 11 millió 606.894 
lakossal. Mégigy sem lennénk tehát utolsók Euró
pában, mert 1) hazánk úgyszólván tiszta magyar 
lenne, 2) a Tisza-Duna között elterülő termékeny 
területen úgyszólván a végtelenig szaporodhatná
nak, akkor is megélnénk. „A  nemzetek nem hal
nak meg“ — mondatta XV. Benedek pápa. „Amit 
nemzetünk területében esetleg vészit, azt intenzív 
"belső termelő és kulturális munkával visszasze
rezhetjük. Ez ma a hódítás egyedüli útja (Htess- 
wein). De mindnyájunknak össze kell fognunk, 
hogy a romok közt is megmentsük nemzeti kin
csünket, a magyarságot és a reménységét és azt 
a megmentő munkát igaz, hogy nem segítő elő 
a vallások, különösen a katli. vallás ellen való 
izgatás, de a reménytelen aggodalom sem. Ezzel 
lehet ma hazánknak legtöbbet ártani.

T Á K C A.

Mi lészen, feleim?

Feleim, magyarok, mérlegre tétettünk,
most dől el feleim!
élet, vagy enyészet suhog-e felettünk!

Pestises gyfilölet döngeti kapunkat.
M i lészen, feleim,
ha a bosszú hozzánk dühödten bejuthat?

Minek féljük egymást ma is habzó szájjal? 
Mi lészen. fele im !
ha nem tudunk bírni az álkos viszállyal ?

Most dől cl, tudunk-e fergeleggé válni,
most dói el, feleim !
tudunk-e helyünkön döntetlen megállni?

Vagy tán régi hírünk rongyá foszlott immár ? 
mondjátok, feleim I

bölcsőnél állunk most, vagy szomorú simái ?
Németh István.

K em én y  részlet"
Közli: Ráez Pál.

Az eleje hiányzik. Címlapjának csak alsó 
része van meg. A incgsárgiilt papirfoszlányok pa-

A magyar szó.
A mai idők nem alkalmasak az Ítélet al

kotásra. A felkavart állapotok, a meginga
tott helyzetek, a szomorúság, a vész min
den pillanatban más oldalról és más szín
ben mutatják a dolgokat, aminek követ
keztében ugyancgy eseményről is mássá 
változhatik felfogásunk, mint amilyen még 
az előbbi pillanatban is volt.

Ez általában így van. Lehetnek azon
ban olyan területek, amelyekről már lefolyt 
a világháború kavargó vérözöne, ahol már 
a hegyek csúcsai szárazak. Egyes dolgok
ban lehet ek biztos, változatlan támasz
pontjaink, amelyeket egyes igazságok, követ
keztetések lehozásához kiindulási pontok
nak vehetünk. És azt gondoljuk, egy ilyen

tinája alól egy ismerős név rémlik elő : Pest. Ki
adja Heckcnast Gusztáv. MDCCCLXI.

Valahol a margón meghúzódva hallgat egy 
másik név: Jósika Miklós . . . 1852 . . .  A kő
vetkező lapon II. Rákóczi Ferencz.

Valami elsuhant a szemem előtt. Talán a 
porlepte ócska könyv leigázott szellemei száll- 
dostak el a sajátságos penész szag hátán? Nem 
tudom, de olt az apró, gondos stílussal Írott so
rok között a Jósika regényíró szellemét éreztem.

. , . A völgy, mely előliünk nyílik sürii er
dőséggel van ellepve: tere nem nagy, de jelen
ben a legsajátosabb képek egyikét tárja fel előt
tünk. A kilátás szemközt magas sziklás csúcs 
által vau elzárva, melynek tetején a déli napnak 
sugáriban néhány férfin tűnik fel, kiknek csak 
élvonalait láthatni . . .

. . Ama setét árnyak a tetőn őrök valá- 
nak, s az erdőségben minden' ol egyes fegyve
resek foglaltak helyet, hogy az első riadásra jelt 
adhassanak. Jobbra halra e sziklaoromtól, me
nedékes bércek képezték a völgy tcknöjét, s je
lenben a tisztás oldalokon, a legrendetlenebb 
embertömeg tanyázott . . . Kevesen voltak ezek 
közöl felfegyverkezve. A nagyobb számot nők. 
öregek és gyermekek képezték, kik rokonaiknak 
a közelebbi helységekből eleséget hozlak. — A 
maga.latról szép, de vad kilátás nyílt a mindig 
keskenyüIö völgybe, u beszkedi /w tárbercek Közt.

Lapunk inai száma 4 oldal.

biztos kiindulási pont az a letagadhatlan, 
mert általánosan észlelt jelenség, hogy 
magyar nemzeti politikánkban megbukott 
a — nyelv-theoria. Mi azt hittük, hogy ha 
valaki megtanult magyarul, már az magyar 
is, nemcsak a jóban, hanem egyúttal a 
balsorsban is magyar. M i azt hittük, hogy 
a magyar nemzeti élet szempontjából egy
általán soha sem válliatik veszélyessé a 
más nyelven is beszélő, mindaddig, amig 
az magyar anyanyelvűnek vallja magát, 
mert az ilyen már testvérünk és a vér nem 
válik vizzé. Mi azt hittük, hogy a magyar
ságnak a szárnyai: a nemzeti öntudat a 
mi részünkről és a minket megértő szere
tet a másik részről, de a lélek, amely a 
szárnyakat mozgatja mindenkép a magyar 
szó, a nyelv.

Thcoriánk teljesen megbukott. Bár 
merre tekintsünk széles e hazában, min
denütt azt látjuk, hogy keservesen vergő
dik ott a magyar Turul mindkét tépett 
szárnya, ahol a nyelvre alapítottunk. A 
magyar nyelv történelmünk, irodalmunk, 
természetünk ismeretéhez vezette más nyelvű 
honfitársainkat, de úgy látszik, ezeken át 
sem vezette őket ahhoz, hogy minket meg
szeressenek, hogy velünk csak valamikép 
is egynek érezzék magukat. Mert ha erre 
a szeretetre vitte volna nyelvünk ismerete 
nemzetiségeink kitanultja it; akkortalán meg- 
dobbatia most a szivük egy kissé a mi

. . . Marczoha nép volt ez, többnyire oro
szok, a lehető legszeunyesebb, legelhanyagoltabb 
öltözetben. Alig volt negyven-ötvennek rossz 
rozsdás karabélya s kardja, a többieknek minden 
fegyvere fokosokból s fabuzogányokból állt, vas
szegekkel tiiskézve, mi erős kezekben félelmetes 
fegyver . . .

. . .  Hasztalan törekedett Rafael, Horváth 
Móricz és Majos arra, hogy a nép csendesen 
várja be a herczeget, semmi sem használt: Éljen 
Rákóczi! mienk az ország! éljen a magyar! or
dítoztak az oroszok, mert még kkor kevés ma
gyar volt köztök — rozsdás lőszereikből fo ly
tonosan pufogtattak . . .

. . Egyszerre csodásán elnémultak mind
nyájan . . . Távolról mindig élesebben és csen
gőbben megszólalt először a szent m agyar fö l
dön a Rákóczi da l\ Junius 14-én 1703-ban . . . 
Senki sem ismerte a varázsdalt, mert nem volt 
az induló *) A nép nem tudta mit hall, minő 
varázs melegszik át keblén, minden hang, mely- 
lyel füle találkozott — egy gondolatnak adott 
nevet és alakot . . . Még cl nem telt egy má
sodik tél óra, s a jelenet megváltozott. Rákóczi 
jö tt! Ó l e szó — e név! — . . .  Szólotta uép- 

•) A mostani Rákóczi Induló nem az eredeti, úgy
nevezett Rákóczi nótáin, bár annak egész erejét magá
ban foglalja. A Rákóczi indulót az eredeti régi dalból 
1814-ben az Alexander citnil gyalogezred karmestere ké-
szitette s ez akkor Becsben nagyim tetszett.
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sorsunk miatt. M i több szeretettel tudunk 
lenni irántuk. Mi megértjük, hogy nemzeti 
élethez joguk van. De van-e közöttük aki 
szót emel a — mi érdekünkben? . . .  Hoz
zuk fel csak a ruszinokat. Ök valamivel 
többen vannak egy félmilliónál és mi en
nek a félmillió ruszinnak számára szüksé
gesnek, igazságosnak látjuk a mielőbbi 
nemzeti életet. Mi ezt hirdetjük szóval és 
Írásban. És közülök szót emel-e valaki va
lahol —  a mi Jugoszláviában rekedt ugyan
annyi magyarunk érdekében, hogy ne is 
említsük az erdélyi és felvidéki veszélyez
tetett magyar milliókat? . . .  Hogyha a nyelv 
lelke volna a magyarságnak, a testvériség
nek, akkor igen sok most magát ruszinnak 
de azelőtt magyar anyanyelvű honfitársunk
nak kellene akadnia, akik ne csak a ma
guk érdekében, de a testvér magyar érde
kében is szót emeljenek. A ruszinoknál 
nagyjában csak ennyiről van szó. De hát 
másoknál, a románoknál és a többieknél?

várgott ki a hir, hogy a zsupán Bóna Pál dr. 
rendőrkapitányt állásából ideiglenesen elmozdí
totta.

A politikai élet.
Pénteken reggel jelent meg Moys La- 

dislav zsupán titkára és egy pár cseh tiszt 
társaságában a vármegye házán, hogy a meg
szállott terület közigazgatását átvegye Bálióczy 
Béla alispánhelyettestöl. A lii ig  ez az aktus történt, 
azalatt a felvonult katonaság, katonabandával az 
élén a vármegyeház téren foglalt helyet és a 
banda eljátszotta a cseli-szlovák himnuszt.

A zsupán felszólította Bánóczy Bélát, hogy 
a cseh-szlovák államra tegye le a hfiségeskilt. 
Bánóczy természetesen ezt a kívánságot meg
tagadta s csupán annak a kérésnek tett eleget, 
hogy hívja össze a vármegyei tisztikart.

A gyülekezés csakhamar megtörtént, mely 
után a zsupán tót nyelven kezdett el be
szélni. A tisztviselők azonban arra kérték a zsu
pánt, hogy magyarul beszéljen. Erre a zsupán 
magyar beszédbe kezdett és felszólította az 
egybegyiilt tisztviselőket, hogy tegyéktjle a cseh
szlovák államra a hiiségesküt. Aki leteszi, az 
attól a perctől kezdve a cseli-szlovák állam 
hivatalnoka lesz és ha a tót nyelvet nem beszéli, 
igyekezzék azt egy év alatt elsajátítani.

A tisztviselők arra való hivatkozással, hogy 
ők magyar állam polgárok, az eskii letételét 
megtagadták, csupán egyelőre megformulázott 
fogadalom letételét voltak hajlandók teljesíteni.
A zsupán azonban nem elégedett meg ezzel a 
megoldással, hanem kijelentette, hogy felfogja a 
tisztviselőket mégegyszer szólítani az eskii le
tételére, amiért is két napi gondolkodási időt 
ad. Különben a tisztviselők lássák a következ
ményeket.

Az aktusról tót nyelvű jegyzőkönyvet vé
tetett fel, amelynek aláírását a tisztviselők meg
tagadták, hanem külön magyar jegyzőkönyvet 
vettek fel és azt írták alá. Miután a két nyelvű 
jegyzőkönyv tartalmát kölcsönösen megismertet
ték egymással, az aktus véget ért és a zsupán 
elfoglalta a volt főispán hivatalos helyiségeit.

Délután a városházán volt értekezlet, ame
lyet tanácsülés követett, a tanácsülés alatt szi

Törvényhatósági és községi 
néptanácsok.

A hivatalos lap szombati száma két nép- 
törvényt közölt Az egyik a magyar törvényhatósági 
bizottságok helyébe lépő törvényhatósági népta
nácsokról, a másik a községi képviselő testüle
tek helyébe lépő községi tanácsokról intézkedik. 
A néptanácsok szervezete lényegében olyan lesz, 
mint ma a törvényhatósági bizottságoké, illetve 
aképvivelő testületeké, azzal a különbséggel, hogy 
virilis tagok nem lesznek és hogy a kisebbség is 
kap képviseletet.

A magyar törvényhatósági és községi néptanács 
tagjait ezentúl két évenkint négy évre választják 
az eddigi háromévenkinti hat évre való válasz
tással szemben.

A választások idejét első Ízben a kormány 
fogja megállapítani és pedig a megszállásra való 
tekintettel felhatalmazást kap a kormány arra, 
hogy az ország egyes részére belátása szerinti 
időpotban rendelje el a választásokat.

*

A magunk részéről csak örvendeni tudunk 
ennek a néptörvénynek, mivel a kisebbségi kép
viselet követelése a kér. szociális néppárt egyik 
programmpontját adja, melynek megválósulása 
pártszempontból is örvendetes és megnyugtató.

A törvény paragrafusait rajtunk kivtil eső 
okból nincs módunkban ismertetni.

Műkedvelő előadás.
E hó 15-én ismét kigyultak a rivalda fényes 

lámpái a háló alatt, hogy bevilágítsák azt a k i
csi világot, amit a buzgó szereplők ambíciójukkal 
és tehetségükkel varázsoltak elénk a falusi élet 
apró, mindennapi eseményeiből.

Az előadás aprólékosan kidolgozott jelene
tei bámulatba ejtették még a színpad titkait is
merő kritikusokat is, amely a közismert Aíomty 
bácsi művészi érzékét nagyban dicséri. Fáradsá
gaiért pedig teljes elismerést érdemel.

A Töt leány cimii ereded népszínmű előa
dása hivatásos színészeket is kemény próbára 
tett volna, mivel nyilvánvaló, hogy hivatásos 
színészek ma népszínművet előadni egyáltalán 
nem tudnak.

A „Gyarmathy,, család tag jai: Janusovszky 
János, Kovúlcsik Jolán, Ptetenyik József, 7öZ/t 
Annus és Kovúlcsik Irén mint szolgáló leány

hez, felélesztette reményét, egy sugarát lelke ne
mességének osztá meg vele . . . Értették-e őt? 
Ki tudná megmondani? . . . De varázs volt ezen 
ember körül . . .

. . . Három nap alatt Rákóczi, a körülmé
nyeket tekintve, csudás rendben érkezett Mun
kácsra, maga előtt küldve híres manifestumát, 
a vérbe edzett szavakkal: Recrudescunt inclitae 
gentis Hungarae vulnera . . .

. . .  Az éj a rónákon és távol bérceken 
szétterítette árnyait . . .  A Montecuccoli ezred 
U ngvir felöl borítva az éj sötététől — gyorsan, 
de óvatosan közeledett . . .  A német lovasság 
lovainak körmeit begöngyölte s oldalúinkon oly 
vigyázva jött, hogy a jó intézkedések dacára a 
gyakorlatlan s talán elbizott cirkálók nyomára 
sem akadtak . . . Rákóczi egy órával hajnal előtt 
ébren volt már . . .  A jövő pillanatban Brenko- 
vics, fölfegyverkezve tetőtől talpig nyitott a szo
bába: itt az ellenség fönségl . . .

Túl a német sereg büszkén, győzedelme 
után tanyát kezdett ütni a város terén, a vár 
ágyúinak védelme alatt . . .*)

•) A Rákóczi seregét ugyanis Munkácson a néme
tek a Latorczán túlra kényszeritették az Oroszéig köz
ség szólói közé. E harcban maga Rákóczi is komoly ve
szélybe került és halálának Ilire az egész oroszságon (ru
szinok közt) nagyon gyorsan elterjedt. Erről szól a kö
vetkező regényrészlet.

. . . Rövid pihenés után Rákóczi megint 
lovon ült s a sereg áthaladván a szőlőn a hegy
ségbe mélyedéit. Alig haladtak jó félórát az er
dőség közepette, hús völgyek árnyában, midőn 
valami oly zúgás és zsinat hatotta meg füleiket, 
minek nevet nem tudtak adni.

Olyanok voltak e meg-megszakadó hangok 
— ha szabad Így kifejezni magunkat — mintha 
az egész erdőség sóhajtana, mintha távol setét 
barlangokban az erdei szellemek panasza liang- 
zanék . . .

Nem lehet e sírást leinti, e bús, az idege
ket megkapó s felrázó jaját a rengetegnek kel
lőleg előidéznünk.

Rákóczi megállította a lovát, az egész sereg 
mintegy le volt varázsolva.

A sirás, a jajgatás olykor közeledett, azután 
a szél kapta el újra, távoli nyögésben s egyes 
kiáltásokban reszketett az erdőn át, inig újra, 
mint zuhatag összeömlölt, felriadva ismeretlen 
távolból. Rákóczi felkiáltott: Mi ez? tündérföldre 
léptünk?

Rákóczi haladott seregével, s a sirás s üvöl
tés, mely olykor mint szélcsapás verdestc füleit, 
meg nem szűnt . . . Egyszerre keskeny völgy
nek torkolatához értek, s renditő jelenet lepte 
meg őket. A vidéki orosz nép összegyűlve egy
házainak zászlói alá, gyászmenetben jö tt lassan 
Rákóczi felé. Elöl néhány pópa ment hosszú sza
kállal, magas feszületekkel kezeikben, utánuk az

egyházi zászlók jöttek — s tömérdek nép, aggok, 
nők, gyermekek.

Lehetetlen a sírást s jajgatást képzelni, me
lyet a nép véghezvitt: Rákóczi maga, ki e kö
rülményt említi emléklapjaiban, hihetetlennek ne
vezi azt, de ami e népnek s általán fogva az 
orosz fajú népek szokásában van.

A hir Rákóczi visszavonulását a szokott 
hozzátételekkel kiirtülte ki a vidékekben, legtöb
ben azt hitlék, hogy nemcsak semmivé tétetett 
serege, hanem maga megöletett.

Ez okozta a fájdalmat a nép közt, mely 
Rákóczit imádta; azért gyűlt össze az egyhá
zakba, ment a temetőkbe, hosszú gyászmenetben 
töltött be jajaival hegyet völgyet. (Mémoires dtt 
Prince Rákóczi 18, 29. lap.)

. . . M ikor a nép Rákóczit megpillantotta, 
alig hitt szemeinek. A zászlókat a földbe szúr
tak, a pópák leszálltak lovaikról s a nép lebo- 
rult. — Mint a láng a száraz mezőn, úgy ára
dott el Rákóczi élclhire a vidékben. A minő 
nagy volt a bánat és csliggcdés, oly határtalan 
lön az üröm, mikor megtudták, hogy él . . .

♦* *
Bezártam a könyvet. A villanyom hirtelen 

kialudt és én a sötétben rajzó szellemeket kinos 
küzdelemmel gyömöszöltem vissza az elnyűtt le
gény megsárgult lapjai közé . . .
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pompás összjátékukkal kétségtelen sikert arattak. 
Kiliinö figura volt Deák József a kospál, ura
dalmi baromorvos szerepében.

Lipták, a lótok felügyelője a Tamás Endre 
alakításában igen figyelemre méltó volt, úgyszin
tén Paulincsák Anna javasasszony szerepe is. 
Kitünően játszották meg szerepeiket Csányi M i
hály és Csányi Miliáiyné. Az egyik mint apa, a 
másik mint leánya a címszerepben. Csányiné 
azonkívül szép dalaival is igen sok tapsot érde
melt ki magának. Kabinet alakítás volt a Spat- 
nyik Béla Miso, tót legénye. Általános derültség
ben tartotta a közönséget. Igen jól beváltak még 
Miliók Erzsiké, Pűíí/ovszáy József, Komár Mihály, 
Spisdk Bertalan, Janusovszky Dezső, valamint 
Puschauer Veronka és Kcszler Mariska rüvidebb 
hosszabb szerepeikben. A segédszereplők is jók 
voltak, a jelmezek pedig hűen adták vissza a 
magyar és tót viselet változatait. A előadást kü
lönben a nagy erkölcsi sikeren kívül szép anyagi 
siker is koronázte. rD _

ÚJDONSÁGOK.

Megtört a jég.
Álltam a hídon. Alattam zúgva hömpölygőit 

a demarkációs vonal. Hátán magukkal tehetetlen 
jégtáblák repesztették ketté hideg testeiket a kő
pillérek edzett élén. Mintha öngyilkos volna va
lamennyi.

A hid átnyujtózó sáros hátán otromba au
tók hiimmögtek a piszkos habarékban...  Nyu
gatról visszaköszönt valami hajnali derengés___
Furcsa! Fordult a világ. Nekünk már nyugatról 
hajnallik....

Messze, a demarkációs vonal hömpölygő 
hátán tolakodva menekült a felgyülemlett jégár... 
Vájjon hova? Vájjon merre? Elnyelte mind, mind 
a messzi kanyar... A radvánczi begyekről szellő 
rohant felém. Úgy éreztem hogy nemsokára ta
vasz lesz___

Megtört a jé g .. . .  _rp._

Szem élyi l i ir .  Ladislav Moys a cseh-sz. 
zsupán, Mihaiko János titkára kíséretében f. hó 
19-én Ungvárra érkezett.

— Áthelyezés. A földmivelés ii. miniszter 
a Horvátországból menekült Daiejcsik András 
erdöszámellenört a zágrábi erdöigazgatóságtól az 
ungvári föerdűhivat,álhoz helyezte át.

Szabadságolás. A cselt-szlovák kor
mány rendelete folytán Alexander Bernát posta- 
és táviró főnököt szabadságolták. Helyét egy 
cseh postatiszt vette át.

— Lemondás. Kaminszkv László, ungvári 
tanítóképző intézeti tanár állásáról lemondott.

Gyász. Szabó Ferenc ungvári p. ii. szám
ellenőrt nagy gyász érte. Zoltán nevű 6 éves kis 
fiacskája elhunyt. Temetése nagy részvét mellett 
19-én d. u. 3 órakor ment végbe.

— A K a tii. Legényegy le t holnap, hétfőn 
8 órai kezdettel megismétli a tót leány előadását. 
A megismétlést az teszi indokolttá, hogy az első 
előadást helyszűke miatt az érdeklő közönség
nek fele sem tekintette meg. Ezen előadásnak 
ekész jövedelmét a tüzkárosult Mcrvay Antal ren
dezőnek ajánlja fel az Egylet. Jegyek hétfőn előre 
válthatók a színházban. Este pénztárnyitás 7 
órakor.

— K özgyű lés. Az ungvári hegyközség f 
hó 23-án délelőtt 11 órakor a városháza nagy
termében közgyűlést tart.

V ona tköz lekedés. A Csapról járó is
kolavonat a mull hétfőtől isinél megindult, de 
csak iskolás gyermekeket szállít Ungvárra.

— Halálozás. Sternberger Mór sörnagy
kereskedő f. hó 20- áll, 80 éves korában elhunyt.

— Letartózta tták. Blmsovszky Miklós 
nagybereznai főszolgabírót a megszálló csapatok 
parancsnoksága letartóztatta. A letartóztatás oka 
eSy gyűlés, melyet a főszolgabíró a magyar kor
mány által tervezett földosztással kapcsolatban 
hívott össze Nagybereznán.

Parlamenterek Ungváron. A múlt 
héten magyar parlamenterek jártak Ungváron 
akik a demarkációs vonaFUgyében tárgyalásokat 
folytattak a megszálló csapatok parancsnokságá-

R uszkakrajnából. A munkácsi kor
mányzó Kulin Aurél szerednyei főszolgabírót 
állásából elmozdította. Helyettese egy dr. /acz- 
kavics nevű ügyvédjelölt lett.

K op ik  a cukor. A cukorhiány pótol
hatatlan. Az ungvári kávésok tehát elhatározták, 
hogy : feketéhez egy, fehér kávéhoz kettő, teához 
p dig három darab kockacukrot adnak.

A dem arkációs vonal. Egyik laptár
sunk közölte, hogy a demarkációs vonal az Ung 
folyása, mely Ungvárná! kezdődik és fölfelé halad.

Felhívás. Tudomásomra jutott, hogy a 
csapi fskolevonattal a tanulók magyarországi la
pokat csempésznek be, a mennyiben erre még 
egyszer rájönnék, az iskolavonatot kérlelhetlenül 
beszüntetem, Moys zsupán.

-H a n g v e rs e n y . Tegnap este Tausig 
Marta hegedumüvésznő kried Rózsi (Lengyel ta
nár tanítványa) zongora kísérete mellett hegedű 
koncertet adott a városi színházban. Műsoron 
szerepeltek: Bach Sántsans, Beethoven. Delibes 
Max Brucli, Chopin, Debussy és még más hí
resebb klasszikusok, az érdeklődés igen nagy 
volt. ’

A Társaskör ma d. u. 4 órakor a kör 
helyiségében rendes évi közgyűlést tart.

TUzhalál. IVc/sz Ignác korláthelmeci 
lakos e hó 19-én az üzletben lámpát gyújtott, 
amikor is az ott lévő vatta meggyulladt, amitől 
Weisz Ignác ruhája is tüzet fogott. A f atal em
ber ijedten az udvarra szaladt és ott a sárba 
befekiidt, csak Így tudta magán a tüzet eloltani. 
A súlyos sérültet 20-án az ungvári kórházba 
szállították, ahol 20-án éjjel nagy szenvedés után 
meg is halt.

— A felekezeti tanítók 600 koronás rend
kívüli segélyüket (gyorssegély) a nyíregyházai 
adóhivatalnál vehetik fel. Hogy az odautazás 
költségei megoszoljanak, az alulirt kartárs vál
lalkozik mindazok ilyen illetményének elhozata- 
lára, akik bélyeges nyugtáikat március hó 3-ig a 
tanfelügyelőséghez beadják és a meghatalmazá
somat ott aláírják. Adóm József jenkei r. kath. 
tanító.

— Jönnek a hústalan napok. Nem azért, 
mert „olcsó húsnak — nincs mészárosa", hanem 
azért, mert péntek óta minden kedden és pén
teken zárva maradnak a mészárszékek és hentes
boltok Vendéglőkben pedig a húsétel kiszolgá
lása szigorú tilalom alá esik.

A nem zeti szinfi szalag. Szerdán dél
után egy ismeretlen fiatalember, nemzeti szinü 
szalaggal sétált a Kazinczy uccán, ahol két cseli 
katona a szalag eltávolítását követelte. Ebből k i
folyólag szóváltás támadt közöttük, mely végül 
dulakodássá fajult és a cseh katonák kést ragad
tak. Ekkor történt hogy az egyik katona kéz
csuklója a másik késétől megsérült, miközben a 
fiatalember a nagy tömegben eltűnt Az eset ta
nulságul szolgál arra, hogy e kritikus időben 
senkise tüntessen, mert az amilyen felesleges 
éppen olyan káros a város lakosságára, amely 
eddig nyugalmat és békét élvezetit

— Á rv izsg á ló  b izo ttság i ülés. Pénteken 
délután 4 órakor az árvizsgáló bizottság és a 
közélelmezési bizottság együttes ülést tartottak, 
amelyen az uj árinaximálást végezték el. Hosszú 
és alapos viták kíséretében igyekeztek megálla
pítani az egyes cikkeknek legmagasabb árait, 
tekintetbe véve, hogy túl alacsony árak megálla
pításával akadályokat ne gördítsenek a küzélel- 
mezéi lebonyolítása elé. A feladat végtelenül ne
héznek bizonyult, amikor nemcsak a fogyasztók, 
de a termelők és kereskedők jogos érdekeivel is 
törődni kellett. így történt aztán, hogy a marha
hús kilója 13 koronában, a sertés hús kilója pe
dig 14 koronában lett megállapítva. A tej literje 
2 korona, a tojás darabja 50 fillér és hogy az 
élvezeti cikkekről is szóljunk az uj bor literje 8 
korona, az óbor literje pedig 10 korona lett, még

________HATÁRSZÉLI ÚJSÁG.__________

a sörárallterenklnt a 4 koronát érte el. A vendéglői 
árak is emelkedtek. Az árak csak akkor lesznek ér
vényesek, ha a megszálló csehcsapatok parancs
noksága azt helyben hagyja.

— Betörés. A Dombalja uccai hatósági 
üzletben betörök jártak, ahonnan sok árut és a 
tulajdonosnak, Bródy Jakabnak, szivarkészletét, 
valamint nagyobb mennyiségű készpénzét tulaj
donították el a tettesek.

3. oldal.

Elnyomók és elnyomottak a 
királyság korszakában
A világháború előtt már évek óta élt a vád, 

hogy a magyar faj elnyomja ebben a hazában 
azokat a nemzeteket, amelyeknek fiai nem magyar 
anyától tanuitak meg beszélni. Az egész világ 
előtt vádlottként áll a magyar nemzet

De nem igy történt. A forradalmat a ma
gyar közkatona kezdte meg a fronton és a magyar 
ipari munkásság, a magyar polgári etem vívta meg 
a régi világ gyillölt hatalmasaival szemben. A 
szabadságért folytatott küzdelemnek ez a ter
mészete azt mutatja, hogy maga a magyar faj, 
annak tulajdonképen való gerince, a kisgazda
társadalom és a városi polgárság és munkásság 
is elnyomott rabszolga volt a királyság alatt éppen 
úgy, mint az alacsony sorsban sínylődő román, 
tót, szerb és rutáén parasztság. Mi is éppen úgy 
nyögtünk a királyságbeli közigazgatás rettentő 
súlya alatt, mint idegen nyelvű testvéreink, ne
künk sem volt földünk, bennünket is hajtott a 
szolgabiró pandúrja, mi is százezrével vándo
roltunk ki Amerikába, csak nem szervezkedtünk 
ott és nem vádoltuk be a világ előtt a mi szol
gaságban sínylődő szegény hazánkat. Ezért nem 
tudta meg a külföld, hogy a magyar köznép 
éhezésnek és nyomorúságnak van kitéve egy dús
gazdag ország gyönyörű földjén, ezért volt, hogy 
népünk szája elöl ellopta a falatot a telhetetlen 
nagyúri osztály, amelynek tízezer holdas birtokok 
kellettek vadaskertre, mig a nép milliói kopár 
hegyhátakon izzadva sajtolták ki a földből min
dennapi fekete kenyerüket.

De nézzetek végig a történelmen és lássátok 
be, hogy valahányszor szabadságjogokért pol
gárvér folyt e hazában, ezt nem idegen nemze
tiségek ontották az elnyomó magyarokkal szem
ben, hanem mindig a rabságban sínylődő köz
nép az elnyomó urakkal és nemzetekkel szemben. 
Dózsa György parasziforradalma, Hóra és Klos- 
ka lázadása, de még maga a 48-as szabadság- 
harc is nem volt egyéb, mint égre kiáltó tilta
kozás a nagyurak, a bécsi kormány, a gőggel 
telt királyi liáz és a rendiségen nyugvó osztály
uralom gazságai és visszaélései ellen.

De a királyság megdőlt, a régi uralomnak 
kőből és aranyból épített pillérei leomlottak. So
ha többet trónon iilö bálványt magunknak nem 
formálunk. A szolgaság láncaiból fölemelkedett 
népek maguk kormányozzák ezentúl országukat, 
maguk osztják fel földjeiket, maguk jelölik ki a 
hivatalnokokat. A régi világban kínai fallal válasz
tották el az egymás nyelvét nem értő nemzeteket, 
a szabad köztársaság azonban eltörli az erősza
kosan fenntartott nyelvhalárokat és szelleme nem 
tűri meg, hogy szabad polgárokat nyelv, művelt
ség és tehetősség szerint külön csoportokba osz- 
szanak, külön jogokban részesítsenek. Mindenki 
azon a nyelven beszél, amelyen legjobban szeret;
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az ,uj Magyarország közhangulata nem félti a 
magyarságot az idegen nyelvű kultúrák befolyá
sától. Jó fajta a magyar, erős és szívós, munkás 
és törekvő, telve akarattal és életerővel. Majd 
megvédi a saját józan esze és dolgos két kar
jának munkabírása. És védje meg a többi nem
zet is nyelvét, kultúráját hagyományait. Szabadok 
akarunk lenni, munkánknak, családi tűzhelyünk
nek s az emberiség igazi nagy eszményeinek 
akarunk élni, amelyek között más népek gyűlö
lete, idegen területek meghódításának vágya he
lyet nem foglalhat.

De ha mi nem félünk az idegen nemzetektől, 
ne idegenkedjenek ők se mitőlllnk.

Nyilvános nyugtázás.
A Kath. Legényegylet szinlelőaddsdn febr.

15- én felülfizettek, illetve jegyeiket megváltották: 
Papp Antalj püspök 50 K. Taliy Ábris, Lewy 
Karola, Berzeviczy István, Nehrebeczky Györgytié, 
Magyar Bálint 20 —20 K, N. N. 15 K. Juhász 
Imre, Szőke Gyula 12 — 12 K, Lőrincz István, 
Vojtassák Sándor, Markovszky Sándorné, Spisák 
Bertalan, Dr. Kerekes István, Sápos István, Schultz 
Kelemen, Csányi Mihály, Schneider Gusztáv, 
Kozár Lajos, Basa Péter, Paszerbovics László, 
Ács Lajos 10— 10 K, Szőke Béla, Térjék József 
8—8 K. Mihók Mihály 7 K. Blanár Ádámné, 
Malinics Péter, özv. Láng Györgyné, Melega Jó
zsef 6—6 K, Beck Jenő, Ganzé Sándor, Kállai 
Mihály, Harajda János, Janusovszky János, He
gedűs Béla, Soltész Béla, Ujlaky József, Paulov- 
szky József, Dobrovszky Dezső, Mihalics Sán
dorné, Tamás Endre, Fiach Jakab, Vozár László 
5—5 K. Szvoboda János, Paulincsák Annus, 
Szolánka Annus, Puschauer János 4—4 K. Dem- 
ján Ha, Papp János, Tamáskó József 3 -  3 K. 
Butkóczy János 2’50 K, Kozár János, Szabó 
János, Pribula József, Palotay József, Steierer 
József, Zemán Etelka 2—2 K. Szopo György 
050 K. Összesen : 484 K.

A feltilfizetésekböl nyert 484 K-át az Egylet 
650 K-ra kiegészítve a tüzkárosult Morvay Antal 
rendezőnek ajánlotta fel.

A Kath. Legényegylet táncmulalságdn (fe br
16- án) felülfizeltek: Blanár Ödön 18 K, Lőrincz 
István, Magyar Bálint 17— 17 K. Ruják József 
12 K, Rádi János, Csolinszky Árpád 11 — 11 K, 
Csics László, Landa K. Puschauer Jánes, Oláh 
János 10— 10 K, Melega Sándor 8 K. Kállay M i
hály, Molnár Lajos, Herczegh József, Tirpák Jó
zsef, Adler Arnold, Pribula Jenő, Pauliczky (*) Já
nos, Kiss János, Buncsek Ernő, N. N.-N. N.-N. N. 
7—7 K, Kopjáry Dezső, Bajusz Imre 6—6 K, 
Szitár György, Tamás Tivadar, Mihalics Jenő, 
Janusovszky József, Demján Géza, Haluska And
rás, Marchevka A., Riczó János, Szolinszky Gy. 
Steierer József, Demkó János, Ujlaky L., Sápos 
István, Fiach Jakab, Vojnár Sándor, Kanavál Sán
dor, Csolinszky Andor 5—5 K, Tamás Endre, 
Keszler András, Mihók Mihály, Wagner József, 
Keszler Jánosné, I. S, Lipót András, Vass Mihály, 
Sztopár B. 4—4 K, Soltész Béla, Kölnit József, 
Térjék József, Máié József, Blazsek Mátyás, Homa 
Borbála, Szvoboda József, Lenyik János 3—3 K, 
Rapcsák Gyula, Bodnár Lajos, Cserneky Mihály, 
Malinics Péter, Nemes Béla, Hack József, Horosz 
János, Steirer N., Dobrovszky Emil, Forenszky

Géza, Schwarc Lajos, Heufeld Sz., Tomcsányi 
Géza, Bíró (?) Margit, Csapza Béla, Haraszthy 
Endre, Bogdán István, Tukarcsi Mihály 2—2 K. 
Nagy László, Melega N., Ráti István, Schloszár 
Károly, Papp Ernő, Ujlaky László, Olcsváry Béla, 
Varga Imre, Markó Bertalan, Késő Lajos, Pataky 
Árpád, Varga János, Lengyel József, Várady Sán
dor 1 — 1 K. Összesen 427 K.

A táncmulatságon az Egylet javára történt 
ezen felülfizetésekért ezúton mondunk hálás kö
szönetét.

Ungvár, 1919. febr. 21.
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Göudy Ede Sájghy litv á n  M agyar B á lin t
pénztáros. I. dékán. elnök.

Lapkiadótulajdonos:

FÖLDESI GYULA

A Bercsényi utca 15.
és 64. sz. alatt levő

h á z
eladó. Értekezni
lehet: Dr. Eperjessy József ügyvédnél.

V á l la lo k
személy és teherfuvarozást 

helyben és vidékre.
Csapó István Szobránczi-utca 38

Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy a

NEMZETI SZÁLLODA
sörcsarnokát és polgári éttermét megnyitottam. A 
legjobb ételekről és italokról valamint a legtisztább 
kiszolgálásról gondoskodtam. — Szives pártfogást 
kérve vagyok kiváló tisztelettel REISMANN IGNÁCZ.

Jí megjelenésű inielligens onle in j

Jobb családból való
leány ki a háztartáshoz 

ért azonnali belé
pésre kerestetik.

Cim megtudható a kiadóhivatalban.

Minden ember kötelessége, 
hogy a tehetetlen szegényeken és 
szülődén gyermekeken segítsen!

Adakozzon mindenki 
a keresztény nép

konyha javára!
A konyha a Patronázs-Egye- 

sület helyiségében van.

Ne feledkezzünk meg az iz
raelita népkonyháról sem!


