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Államérdek és államgylilöleí.
Célunk ezzel a gondolat-mozaik

kal világosan illusztrálni azt az igaz
ságot, hogy a volt Magyarország egyes 
népeit tulajdonképen az lette állant- 
gyiilölőkké és magyargyülölőkké, mert 
meggytilölték a magyar kormányok 
azon politikáját, mely a zsidókat az ö 
kárukra támogatta, erősítette, befolyás
hoz engedte. De nemcsak illusztrálni 
akarjuk ezt az igazságot, hanem le
vonjuk belőle a következtetést is és 
mint a história docens-nek, a tanító 
történelemnek egy uj tanítását nyíltan 
kimondjuk, hogy amely államhatalom 
olyképen engedi át a közélet minden 
ágát a zsidóakaratnak, a zsidóérdek
nek és a zsidóizlésnek, mint ahogy 
átengedte Magyarország, az az állam 
föltétlenül éppen úgy gyűlöletet fog 
támasztani önmaga iránt népeinek nem
zsidó millióiban, mint amilyen gyűlö
letet kellett önmaga iránt és a magyar
ság iránt a tölti) nemzetit és erősen 
zsidópártoló volt Magyarország.

Hogy a magyar államhatalom a zsidóságot 
az óslakó magyarság és a többi népek rovására 
pártfogolta, szerette, afelöl senki sem lellet két
ségben. Sokan már az okokkal is tisztában van
nak, sokan már azt is tudják, hogy e rejtélyes, 
titkos okokat a harcias zsidóság tudatosan és 
mesterségesen idézte f e l ; elsősorban a liberaliz
mussal mesterségesen tette tönkre a régi gáz- 
dasiigi politikái, mely szerint az ország földmi- 
velö. őstermelő népei jobban boldogulhattak 
volna. A gazdasági liberalizmus nevében jogokat 
erőszakolt ki a merkantilizuiusnak (kereskede
lemnek), mind nagyobb és nagyobb kereskedelmi 
vállalatokba vitte be az országot, hogy öreá 
szükség legyen és mert valóban szükség lett rá 
és a pénzére is : ilyen formán a kormányok a 
zsidópénz rabszolgái lettek és a vállalkozásoknál 
kénytelenek voltak a zsidóságnak olyan előnyö
ket biztosítani, hogy azokból az országnak ugyan 
haszna nem igen volt, de ugyanekkor igenis kara 
szári nazoíl belőle, mert hiszen az őslakos, ős
termelő lakosság érdekeivel ellenkező gazdasági 
politikában csak a zsidók nyerlek. Egyrészt in
nen az országnak semmi baszna sem lett, más
részt az őstermelők is szegényedlek, a nép 
elégedetlenkedett a kormányokkal, a kormányok 
a regi politikához vagyis a néphez visszatérni 
egyrészt nem akartak, másrészt már nem tudlak, 
kellett tehát a zsidó támogatás és viszonzásul 
megindult a zsidóknak mind nagyobb és nagyobb 
befolyása az államügyekben.

De volt még egyéb eszközük is, amellyel a 
kormányokkal megszerettették és azok előtt nél
külözhetetlenekké tették magokat. Természetesen 
itt is olyan szolgálatról vau szó, amelyből csak 
nekik lett hasznuk, az államnak semmi, az or
szág népeinek kölcsönös megértésére pedig 
egyenesen végzetes volt ez a szolgálatuk. A 
gazdasági politika után értjük itt a nyelvpolitikát. 
A zsidó fajnak nincsen saját nyelve. Uralma nincs 
tehát ahhoz kötve, hogy egy bizonyos nyelvet, 
a saját nyelvét tegye malkodévá egy társadalom
ban. Ellenkezőleg, részükre, a közvetítésie terem
tődött zsidóság sikere szempontjából nem kép
zelhető eszményibb talaj, mint egy olyan állam, 
amely marakodó népekből áll, lazán függ össze. 
Viszont az állam érdeke, hogy összes népeit 
lehetőleg az államnyelvvel kormányozhassa. Erre 
az államnak jónak látszott felhasználni a zsidó- 

támogatását is, amely, mint mondottuk, a 
t nyelvének nem tulajdonit értéket, szívesen 

beszéli mindenütt az államnyelvét, tehát látszólag 
alkalmas annak terjesztésére, igen ám, csak

hogy az államnak ebből is csak látszatra lett 
baszna, a valóságban nagy, végzetes kára szár
mazott. A zsidóság egyszerű rétegei talán hasz
náltak az államnyelv elterjedése szempontjából, 
de ezért olyan jogokhoz jutottak (korcsma, 
trafik stb.), ami a nép erkölcsi megrontására 
vezetett; a magasabb képzettségű zsidóság pedig 
a sajtó által csak annál jobban csinálta a nem
zetiségi hercehurcát a magyar és a többi nem
zetek közölt, tette ezt annak tudatában, hogy 
minél jobban veszekszenek ezek egymással, an
nál nagyobb szükség van öreá, annál jobban 
megbecsülik öt és annál jobban lehet neki ha
lászni a zavarosban.

Ha mindazt, ami az utóbbi évtizedek magyar 
politikájában történt, összevetjük a liberális zsidó 
sajtó hangjával, viselkedésével, nem lehetünk 
kétségben, hogy a harcos zsidóság öntudatos 
munkájának eredménye volt az a gyűlölet, amely 
egyrészt a magyar őslakosságban, de a többi 
nemzetekben is a magyar kormányok, illetve 
általában a magyar ellen feltámadt.

Más kárán tanul az okos, a magyar kárán 
kell most kiokulni más államoknak. Mert ne 
gondolja senki, hogy a nyelvnélküli zsidóság 
fajuralmi törekvései nem találjak meg másutt és 
az előbbi körülményekkel tejesen ellenkező 
körülmények közölt a maguk érvényesülését. 
Csaknem minden ország területén olyan népek 
élnek egymás mellett, melyek nem értik egymás 
nyelvét, ennek következtében az érintkezés szem
pontjából mindenütt hasznosnak tűnhetik fel a 
saját nyelvvel nem biró, nyelvére nem féltékeny 
zsidófai közvetítő munkája. Egymást nem értő 
népek és egyének között — iija egy idevágó 
cikk minden érintkezés hosszadalmasabb és 
költségesebb, mint egymást megértők között A 
költség, ami drágítja az érintkezést, a közvetítőt 
tartja el. Eszme, jogszolgáltatás, ám és minden
féle javak kiesei élesét közvetítők eszközük a 
különböző nyelvű népek és egyének között. A 
közvetitésből természetesen mindig a közvetítőnek 
van a legnagyobb haszna, aki ismeri mind a két 
fél viszonyait, akit viszont egyik fél sem én 
egészen (aki mind a két félhez tartozónak tün
tetheti fel magát, de aki a valóságban egyikkel 
sem egy). A cserét eszközlö ezen (közbülső) 
harmadik a két szélről álló fél kárából tarja el 
el magát. Nincs annyi kereskedő, ügynök, bizo
mányos, bankár, ügyvéd, színész, iró, tudós, 
ujságiró, munkásvezér, orvos, mint amennyire 
egy többnépü ország népeinek — különösen ha 
meghasonlaiiak az áruk, javak, hitelüeyle’ck, 
jogügyletek, tanácsok, eszmék közvetítésében 
szüksége leltet. E közvetítő munkájuk által a 
zsidók a nép kihasználásával és kárára történő 
meggazdagodása minden vegyesnépü országban 
bizonyosra vehető és ez a nép ellenséges érzü
letét fogja feltámasztani irántuk, amely ellenséges 
érzület az államra is könnyen átmehet és pedig 
akkor, hogyha az állam és kormány olyanféle- 
képen becsülné tul a zsidóság közvetítő mun
káját, mint az 40 éven át Magyal országban 
történt.

— Románia szigorn ultimátumot kapott.
Bukaresti jelentések szerint, az ántánt szigorú és 
állítólag utolsó határidőt tűzött k i a Tiszáidul 
kiilritésérc. Ha Románia jan. 17-ig ki nem jelenti 
készségét a parancs teljesítésére, akkor Romá
niát a szövetségből kilépettnek tekintik és vissza
vonják a határkérdésben tett engedményeket 
Romániában egyébként nagy az ijedelem App< 
Albert párisi útja miatt. A magyar békedelegáció 
munkájának várható hatását Ghika és ‘Caula- 
ctisene hercegek, két régi és nagy összekötte
téssel rendelkező diplomata sürgős kiküldésével 
vélik elleusulyozni, sőt nagyobb nyomatékül 
magát Ferdinánd királyt is kiküldték Vajda- 
Vojvoda miniszter elnök kíséretében.

Lupunk mai ízánia 4 oldal.

Ezért, csak ezért! . . .
A múlt számunkban egy tiszteségtelen 

sajtóhajszával kapcsolatban rámutattunk a des
truktív sajtó aknamunkájára, melyet ez a sajtó 
a titkos érdekeknek meg nem felelő irányok és 
azok vezetői, sőt azokon kiviil álló, de nekik 
nem tetsző szerepet vivők ellen folytat.

A Kassai Napló egyik multheti számában 
ismét egy iskolapéldáját láttuk ennek az akna
munkának. A ..zlovenszkói szociáldemokrata párt 
hivatalos lapjának egyik vezércikkére hivatkozva, 
kiabáló fö- és alcímekkel kidomborítva közli a 
következő részleteket:

„A szomszédos Magyarországban olyan 
események játszódnak le, amelyek nekünk 
nem lehetnek közönyösek. Budapesten gyil
kolnak és okul a bolsevizmust, konninizmust 
mondják. Ugyanazon emberek, akik a véres 
kezű Tiszát gyilkolták meg, gyilkolják most 
volt elvtársail^at, akiknek más bűnök nincsen, 
mini magának Friedrichnek és Horthynak, hogy 
ne::i voltak megelégedve a néhai magyar re
zsi .'inéi (?) Nem gyilkolnak azonban csak a bol- 
sevi nuis bűne miatt, hanem a szocialista meg
gy i dés miatt is. Ez ellen a leghatározottab
ban kell tiltakoznunk.

Magyc (országia azonban más szemmel 
kell néznünk. Ugyanazon gyilkos banda, amely
ben a szlovák nemzet hűtlen fiait is találjuk, 
a Cseh-szlovák államban leveleket csempész, 
amelyben felhívja elvtársainkat is, hogy gyűjt
senek aláírásokat azoktól, akik Magyarország 
integritását óhajtják. Ezt az anyagot akarják 
a fehérgárda vezérei a külföldön felhasználni, 
hogy rámutassanak Szlovenszkónak a Cseh
szlovák állammal való elégedetlenségére.

A magyar keresztény szocialista kormány 
helyesebben szolgái, a nemzetközi reakció 
segítségével csak azért gyilkolja az embereket, 
hogy politikai hatalomhoz jusson, amely ha
talmat ezelőtt a munkásosztály kezökből kivette. 
A magyarok szlovenszkói aknamunkáját itt is 
maradi elemek, elsősorban az elnemzetleniese- 
dett papság, nemesség, nagytőke és nagybirtok 
végzi s továbbá a munkásosztály azon része, 
amely keresztény szocialista vezetés alatt áll. 
A szociáldemokrata érzelmű magyar és német 
munkásság a cseh-szlovák állam hívei közé 
tartozik.

Felemeljük tiltakozó szavunkat a fehér
terror ellen, nehogy Középeurópában tűzvész 
keletkezzék, amely tönkre tenné a népek jobb 
jövőbe vetett reményét és megfosztaná a forra
dalmi átalakulás vívmányaitól. Le a Huszár, 
Friedrich és Jehlicska féle rezsim szolgáival ! 
Le a fekete rablókkal és a feli él gárdával! 
Tisztítsuk meg Szlovenszkót a maradiságtól 
és a reakciótól.

Magyar elvtársaink kiadtak egy választási 
íelhivást. amelyben Magyarország ' integritása 
ellen nyilatkoznak, úgy hogy a magyarországi 
szociáldemokrata párt részéről nem fenyeget 
veszély, A veszedelem, a polgári osztály, ne
messég és a keresztény szocialista néppárt 
részéről fenyeget. Ezektől óvakodjunk I M in
denki, aki a Köztársasággal érez a magyar és 
a magyarok reakció monarchistikus és szoci
alista ellenes törekvései ellen fog dolgozni".

Fölösleges rámutatnunk, hogy a cikk minden 
szava szemenszedett hazugságokat tartaimaz, de 
helyénvalónak látjuk, iiogy a cikk burkolt ’ten- 
.-.iciáját előtérbe hozzuk.

Különös hangsúlyozással emelte ki a cikk
író a szlovenszkói „nemzetközi" szociáldemokra
táknak a cseh-szlovák állam iránti hűségét és 
lojalitását, inig — a keresztény szocialisták mű
ködését mint egy irrideuta maffia sötét akna
munkáját domborította ki. Ez annál is nevetsé
gesebb, mert a szlovenszkói „nemzetközi" szociál
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demokrata párt még a hazafiasság és lojalitás 
stanioljába csomagolva is nem egyéb, mint a 
zsidó faji törtetés egyik báránybörbe bujtatott 
előcsapata, mely minden eszközt felhasznál, 
hogy az ellentábor egységes frontján bomlást 
idézzen elő.

Ezért kiabál össze tíicsköt-bogarat a ma
gyarországi keresztény szocialista kormány és 
vezetői: Friedrich, Horthy és Huszár ellen. Ezért 
kiált gyilkost a kötelet tizennyolcszor, húszszor, 
negyvenszer, sőt hatvannyolcszor megérdemelt 
Korvin Kleinok, Kölni Kerekesek és Grílnfeld 
Izidorok bírái felé. Ezért iivött irridentizmust, 
hazaárulást a zsidó szociáldemokrácia hálójából 
kiszabadult keresztény magyarság felé. Ezért 
hangsúlyozza, hogy a szociáldemokrata mun
kásság (mely alatt zsargon tolvajnyelven a zsidó
ságot kell érteni14) a cseh-szlovák állam hívei 
közé tartozik.41

Ezért és azért, hogy a cseh-szlovák állam 
különböző nemzetiségű, de egységesen dolgozó 
lakossága között széthúzást idézzen elő és gyű
lölködést támasszon, mint a hogy meggytilöltette 
egymással a régi Magyarország nemzetiségeit, 
hogy a tülekedő és szétzilált tömegek harcában 
újabb koncokat rabolhassanak.

Ha a magyar, cseh, tót és német egymást 
falják, egymásra merednek örökké vérben forgó 
szemekkel, ugyan ki törődhetik azzal, hogy 
közben mit miivel a folyton terjeszkedő zsidóság, 
avagy ki fog szavára figyelni annak, aki ezt 
észreveszi ? Mert ezen harcok közben a zsidóság 
mindenütt jelen van és megtölt minden rést, 
mjnt a levegő: észrevehetetlen, mert nincs saját 
szine (nyelve), átlátszó, mivel csak rajta keresztül 
látunk (sajtója utján), s mert mindenhová egy
formán nehezedik (pénze által)

Ezért, csak ezért . . . !
Radlx.

Meghiúsult a husitrátjitúk otíenzivfrja.
Zsebmetszök módjára szedi el, aki tudja, a 

közönség pénzét. Legutóbb a hús árát szöktették 
fel a mészárosok 12 koronáról 16-ra.
É - :lEgy kábult bárgyuságban tűrte mindenki e 
radikális érvágást, egy mukkaiiást. egy „nem 
tovább“ -ot nem hallatott senki. Felbátorodva a 
nagyszerű sikeren, egy újabb lendülettel 20 K-ra 
rúgták fel az árakat.

Csak négy napig, csak négy napig dudo- 
rászták hájas tokájuk felett a derék kupecek. 
Csak négy napig, kérem. Ez csak egy kis próba
emelés, kéiem, amitől nem kell mindjárt meg
ijedni; a z tá n ...  majd meglássuk. Mintha csak 
azt mondták volna: csak öt percig bírja ki, 
kérem, a viz alatt, aztán majd meglássa, kérem, 
milyen könnyen bírja már tovább, akár meddig. 
Észre se veszi, kérem. Csak négy napig. Mintha 
azt mondták volna: hiszen hat évig kibírtak 
minden pofot, minden rúgást mukkanás nélkül, 
hát csak nem fognak most, ezért a kis méltá
nyos „rebach“ -ért kalamajkát csinálni. És nem 
is mi vagyunk az oka, kérem, mi nem zsarolunk, 
hanem minket uzsoráz ki a paraszt, mert nem 
akarja öt koronáért adni a marhát, pedig min
denki láthatja igy is, ha még ingyen kapnánk is, 
ráfizetnénk az ilyen alacsony 20 koronás árak 
mellett a hús kilójára.

Az érthető, hogy a vértől és a hús szagá
tól eldurvult mészárosok tompult erkölcsi érzé
kükkel jogosnak és méltányosnak tartották a 
fogyasztók bőreinek lenyuzását, de nem értjük 
meg és nem hallgathatjuk el, hogy a városi 
tanács, mint a közönség érdekeit szolgáló tes
tület, de különösen a polgármester, nem hogy 
megakadályozták volna, de még elősegítették a 
nyomorgó lakosság kiszipolyozását és ölhetett 
kezekkel néztek, mint vonszolják lelkiismeretlen 
kupecek az éhezők tömegét ismét közelebb a 
végső gazdasági csőd vágóhídja felé.

A városi tanács és a polgármester nem
törődömségén múlott, hogy ez újabb „vágási44 
kísérlet majdnem sikerült. Csak majdnem. Dr. 
Ceska miniszteri tanácsos, élelmezési referens 
ebben az ügyben a kormányzóságon értekezletet 
hivott egybe, melyen energikus hangon kijelen
tette, hogy az áremeléseket nem fogják tűrni és 
figyelmeztette a mészárosokat, hogyha az árak 
14 napon belül csökkenni nem fognak, majd 
találnak módot arra, hogy a szegény néposztályt 
és a hivatalnoki kart az áruuzsorával szemben 
megvédjék. Kijelentette, hogy a városnak nem 
volt joga az árak emeléséhez hozzájárulni és 
azokat a mészárosokat, akik felemelt árakat fog
nak követelni, be fogják csukatni és megfosztják 
iparengedélyüktől.

Reméljük, hogy ezen erélyes beszédnek az 
eredménye nem sokáig fog késni, annál is inkább, 
mert az áremelés -  minden mosakodás és 
csürés-csavarás dacára teljesen jogtalanul és 
önkényesen a mészárosoktól indult ki.

Oaar Ödön.

Keresztény ifjak Kultur-egyesiilete
E név alatt egyesült és e zászló alatt kíván 

dolgozni a helybeli katholikus és protestáns egye
temi, főiskolai és iparos ifjúság. Régi álmok, régi 
vágyak válnak itt valóra. A szemekben az a ned
ves elfényesedés az eltékozolt idők bünbánatá- 
ról, a testvérek kölcsönös, igaz megértéséről be
szél. Gyönyörűség és reménység volt eddig is 
együtt látni a Katii Legényegylet és a Protestáns 
Ifjúsági Egyesület életében a kér. iparos ifjúságot, 
amint saját erkölcsi és szellemi műveltségűkért, 
valamint anyagi érdekeikért is együtt fáradoznak, 
de kimondhatatlan gyönyörűség most, hogy azok 
példájára és részint azoknak a hagyományai alap
ján most a rajongó diákság is összefog a sudár 
növésű iparos ifjakkal, a kopott gunyáju szegény 
a gazdagabbakkal! Óh, mily szépen omlanak az 
évszázados átkon válaszfalak, hogy egymásra ta
lálnak mind-mind a testvérek!... Együtt fognak 
munkálkodni ezután egy nagy eszméért, egy szent 
célért, amely állandóan biztatni és lelkesíteni fog. 
Mi ez a nemes cél ? Képezni, nevelni, szórakoz
tatni, szóval jó útra téríteni az egész ifjúságot, 
hogy abból, mint a komor jelen egyetlen remé
nyéből, életerős generáció nőjön. Az iskolákban 
szünetelnek a tanítások s a tanulóifjúság ne
mesebb szórakozás hijján — naplopással, kár
tyázással tölti egész idejét és még vasárnap sem 
gondol a leikével!

Az iparos ifjúság egész nap munkálkodik, 
veritékezik, de ha valamely okból nem volt tagja 
a Legényegyletnek, eddig nem volt hol sza
bad idejében — elszórakoznia. Csak a színház, 
a mozi és kávéház maradt, ahonnan bizony ke
serű szájízzel jön ki a halandó és sok nem neki 
valóval a fiatalember.

A keresztény ifjak rang- és felekezeti kü
lönbség nélkül úgy fogtak most kezet, hogy az 
a kézfogás melegséget és egy szebb, egy igazabb, 
egy munkásabb és egy megértőbb keresztény 
életet is jelentsen nemcsak szóban, hanem a 
moziban, a színházban, az olvasmányokban, a 
szavakban is, valamint küzdelmet jelentsen min
den destruktív irányzattal szemben. Azért válasz
tották meg vezéreiknek a két egyház a katli. 
és protestáns egyházak — segédlelkészeit, mint 
ezeknek az eszméknek hivatott bajnokait. Kívá
natos, hogy a ma délután fél négy órakor a 
Legényegyesület termében történő tisztviselői kar 
választását is ez a cél irányozza, hogy a leg
odavalóbb ifjak kerüljenek a vezető helyekre, 
mert csakis igy dolgozhatnak biztonsággal és za
vartalanul. Kívánatos azonkívül, hogy szerveze
tüket annak a még nagyobb egésznek megfelelően 
alakítsák meg, amely nagy egész és nagy cél a 
mindent magába ölelő, de mindentől éltetést váró 
kér. szociális eszme! fzs. b.)

„Egy tanító  panaszos levele".
Miután a Határszéli Újság f. évi január hó 

11-én megjelent számában fenti cim alatt nap
világot látott közleményben a panaszos levél 
írója a vezetésem alatt állott tanfelügyelői hiva
talt okolja azért, hogy államsegélyét, ruha
segélyét és rendkívüli segélyét ez ideig nem 
kapta meg, kérem Szerkesztő Urat, hogy alábbi 
soraimat önigazolásul lapjában szíveskedjék 
közzétenni.

Jenáki Lajos az élesi róni. katli. iskolánál 
tanítói állását 1917. október hó 1-én foglalta el. 
Az állásváltoztatással járó javadalmi jegyzőkönyv 
felvétele és jóváhagyása után az. iskolaszéki elnök 
azonnal kérte nevezett részére a közigazgatási 
bizottság utján a közoktatásügyi minisztertől az 
államsegély folyósítását. A felszerelt kérvényt, 
mint előadó, a legközelebbi közigazgatási bi
zottsági ülésen előterjesztettem, s hogy a kiuta
lás minél előbb megtörténjék, ebben az esetben 
is éppen úgy, mint minden államsegély ügyben, 
nemcsak az előadói tervezetet, de annak tisztá
zását is elkészitettem hivatalomban és az ülés 
után az elnökkel aláírattam. Tettem ezt azért, 
hogy a felterjesztés minden késedelem nélkül 
elküldhető legyen az ülés után azonnal a M i
niszterhez.

Mivel a minisztérium kellő időben nem 
intézkedett, a kiutalást két esetben magam sür
gettem meg, egy esetben pedig a főispánnal 
sürgetettem meg. Minthogy pedig ezeknek a 
sürgetéseknek sem volt foganatja s Pásztor 
József közigazgatási bizottsági tag a közigaz
gatási bizottság ülésén ez ügyben interpellációt 
intézett hozzám, a kiutalás a bizottsági ülésből 
táviratban is meg lett sürgetve.

Amint a fentiekből látható, úgy a közigaz
gatási bizottság, mint én, mint tanfelügyelő, 
mindent elkövettünk, hogy Jenáki Lajos állam
segélyét megkapja

A megszállás után közbelépésünkre Ung 
vármegye alispánja Jenáki Lajosnak illetményeit

az ungvári adóhivatalnál kiutalta, de azt nevezett 
éppen lasusága miatt nem vehette fel.

Nevezett az én hibámul rója fel azt is;, hogy 
1000 K ruhasegélyét és 600 korona rendkívüli 
segélyét sem kapta meg. Állítólag kifelejtettem 
öt a névjegyzékből mind a két esetben.

Ez az állítása panaszkodónak egyszerűen 
. nem igaz. A ruhasegély nem együttes jegyzék, 
hanem minden igényjogosult által kiállított, az 

, iskolaszéki elnök által is aláirt s a tanfelügyelő- 
által felülvizsgált és megerősített „Bejelentés44 
alapján lett folyósítva. Amint a „Bejelentésihez 
szükséges űrlapok megérkeztek, azokat azonnal 
kiküldöttem minden tanítónak, tanítónőnek és 
óvónőnek. Aki a Bejelentést a megszabott 14 
nap alatt kitöltve be nem küldötte, annak újabb 
nyomtatványt küldöttem és sürgettem annak k i
töltését. A határidőre beérkezett bejelentéseket 
egy csomóban, a később beérkezetteket pedig 
beérkezésük után 3—4 naponkint összegyűjtve 
terjesztettem fel. Tettem ezt azért, ne hogy a 
késlekedő tanítók miatt az összes tanítóságnak 
várni kelljen a ruhasegélyre. Jenáki Lajos „Be
jelentését" a. második csoporttal terjesztettem 
fel 1918. július hó 30-áii 2895 sz. alatt. Az első- 
csoporttal az nem volt felterjeszthető, mert határ
időre nem érkezett be. Megjegyzem, hogy a. 
Bejelentéseket jegyzék mellett küldöttem fel s a 
ruhasegély az akkor felterjesztettek alapján: 
Jenáki Lajoson kívül a többinek ki is lett utalva. 
Jenáki Lajosét a minisztérium valószínűleg azért 
nem utalta ki, mert akkor meg államsegélye- 
nem volt folyósítva.

A közhivatalnokok részére 1918. évi de
cember hónapban a Károlyi kormány áital enge
délyezett 600 korona segély az állami és fele
kezeti tanítói személyzet részére a közoktatás- 
ügyi minisztérium számvevőségének számla- 
könyvi nyilvántartásába foglalt adatok alapján 
történt. ÁAivel azonban a miniszteri: rendelet 
arról, hogy nem kell kimutatási készíteni elkésve 
kaptam meg s azt akartam, hogy a tanítóság 
minél előbb kapja meg a segélyt, amint a lapok 
közölték, hogy ilyen segély lesz adva, azonnal 
elkészitettem az igényjogosultakról a kimutatást 
s azt felterjesztettem. Ebbe a kimutatásba minden 
Ung vármegyében működő felekezeti tanító fel 
volt véve. Sajnos azonban, hogy a minisztérium 
nem az általam felterjesztett kimutatás,, hanem 
az említett számlakönyvek alapján utalta ki ezt 
a segélyt s ezért az Ung vármegyében működő 
17 olyan felekezeti tanító részére, kinek fizetés- 
k'egészitö államsegélye még nem volt folyósítva, 
ezt a segélyt nem utalta ki. A 17 tanító között 
volt Jenáki Lajos is.

Amint ezt a beérkezett kin.:,-áfásokból 
megállapítottam, azonnal újabb kimutatásokat 
készítettem azokról, akik részére a segély nem 
lett folyósítva s azokat 554/919. sz. alatt kelt 
jelentésemben a magyar közoktatásügyi Minisz
terhez felterjesztettem s kértem, a segélyek sürgős- 
kiutalását. A beállott események miatt azonban 
az utalvány rendelet már nem érkezhetett le.

A fentiekből látható, hogy volt hivatalomat 
semmiféle mulasztás sem terheli abban, hogy 
Jenáki Lajos illetményeit nem kapta meg s ezért 
nyugodt lelkiismerettel utasítom vissza nevezett
nek panaszos levelében ellenem felhozott vádjait.

Szentkereszty T iva d a r
tanielUgyelö.

Műkedvelők a színházban.
1920 január 10. és 12-én.

Mikor ezt a címet megpillantja a tisztelt 
olvasó, az a bizonyos előítélet máris megfogain- 
zott benne, amelyik a „műkedvelői előadások** 
kapcsán eo ipso fölvetődik mindenkiben. Ez az 
előítélet pedig a lekicsinylés ítélete amely már eleve 
meg szokott tagadni minden művészi tintáimat a 
műkedvelő szereplők játékától.

Ebben az esetben azonban télre kell tenni 
minden előítéletet, de még minden iskolás-kritikát 
is, mert -  sajnos — hivatásos vidéki színészeink 
egy cseppet sem szoktattak rá bennünket nép- 
szinmü-fajok művészi élvezetére. A mai hivatásos 
színészek népszínművek előadásához nem érte
nek. Ha tehát jó népszínművet akarunk élvezni, 
meg kell elégednünk azon műkedvelőkkel, akik
nek egyike-ntásika máris oly tökéletes rutinnal 
játszik, Hogy az művésziesnek mondható.

A „Qyimesi vadvirág" előadásán kettőről 
győződtünk meg. Először arról, hogy a színpad 
világa ma már nem csupán a hivatásosak titok
zatos boszorkánykonyhája, másodszor arról, hogy 
műkedvelőknek is lehet művészit produkálni, ha 
nem is készültségüknél fogva, de egyéni ráter
mettségük folytán.

Példa rá Csányi Mihályné, aki minden moz
zanatában, gondosan kidolgozott játékában szinte 
primadonnái tulajdonságokat árult el. Imitált ér
zései a valóság sziliében érvényesültek és ez
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volt benne a legmegkapóbb. Ismétlésekbe bo
csátkoznánk, ha a múltból ismert szép hangját 
és jó l átgondolt énekszámait dicsérnők. Partnerei: 
Sájghy István és Orosz Gyula (a férj) ugyancsak 
igyekeztek a nyomában maradni és ez az erős 
készségük sikerre vitte szerepüket. Jól hatott 
behízelgő egyéniségével Földesi Piroska, kinek 
Csányinéval lejátszott együttesei ritka élvezetet 
nyújtottak. Hangja igen hálásan érvényesült a 
színház ismert tossz akusztikája mellett is. Külön 
élvezetet nyújtott a Törpe Csura harangozó-csa- 
lád jeleneteinek sorozata. Kafcsák Mihály a ha
rangozó szerepében maradandó sikert aratott. 
Pleteriük József is sokat fejlődött legutóbbi sze
replése óta, úgy, hogy siheder-szerepekben nél
külözhetetlenné fogja magát tenni. Paulincsák 
Anna egykori boszorkány-szerepe után (amely 
akkor igen jó volt), utánozhatatlan eredetiséggel 
illeszkedett bele a notórius harangozó-családba. 
Apa-szerepekben tökéletes szerepfelfogással ját
szottak Pásztor Lajos és Szolátiszki Gyula. Na
gyon kedvesek voltak öregasszony-szerepeikben 
Fedor Margit és Oppé Jolán elrejthetetlen viruló 
ifjúságukkal. Csányi Mihályt mindenáron ki akar
ták hozni sodrából méltóságos komolyságu plébá
nos szerepében. Hogy ebből egy pillanatra sem 
esett ki, a jókedv leghangosabb viharzása kö- 
zepett sem, azt (a kritikus szemével nézve) külön 
érdemének kell betudnunk. Kisebb szerepeikben 
jók voltak Hamadi Mihály és Kállay Ilonka (kis- 
biró és kisbiróné); valamint Malinics Péter, Kállai 
Lajos, Kiss József, Dugász- Jenő, Balogh Vince, 
Cserneki József és Skaliczki Gyula. A két vőfély, 
Újlaki József és Horváth József bizonyos vidéki 
szokást (a felköszöntőket) adtak vissza recitátori 
élénkséggel. Különben hivatásuknak nagyon jól 
megfeleltek Kállai Ilonka és Újlaki Veronka 
nyoszolyólányokkal együtt. A cigányok szerep
lése állandó derültségben tartotta a közönség 
egy részét. Steierer József, Horosz János és Szitár 
György élethíí maszkjukban nagyon jól illeszked
tek be az együttesekbe. Falusi leányok és asz- 
szonyok címen Kiss Magda, Kadlec Margit és 
Gedeon Etus szerepeltek jól választott jelme
zeikben.

Ami a rendezést illeti, Monwy bátyánk iz
zasztó munkát végzett, eltekintve a betanítás 
nagy odaadást igénylő munkájától. Nagy feltű
nést okoztak a jól megválogatott és nem kirívó 
festői jelmezek is. A Csányiné és a Földesi Piroska 
pompás ruhái mindenkit meghódítottak. A masz- 
kirozás (ami műkedvelőknél nem igen' szokott 
sikerülni) várakozáson felül tökéletes és Ízléses 
volt. A zenekar is várakozáson felül állta meg a 
helyét, bebizonyítva, hogy nem okvetlenül van 

.szükség színházakban a sokat dicsőített katonai 
zenekarra.

A két előadásból különben azt a meggyő
ződést szereztük, hogy Ungvár társadalmának 
nem okvetlen kell a színpad világát nélkülöznie, 
ha ilyen szorgalmas és tettrekész műkedvelői 
gárdája van. Ajánljuk az anyagilag is nagyon jól 
sikerült színházi esték folytatását.

Rácz Pál.

A li ir e k ló rá n i eiüök programnija.
(Folytatás.

25. Olyan intézmények alapítására fogok 
törekedni, amelyek minden talpalattriyi föld minél 
jobb és jövedelmezőbb feldolgozását segítik elő, 
pl. mezőgazdasági bizottságok, gazdakörök, gyü
mölcskertészetek stb. A havasi legelők ügyét igaz
ságosan kell rendezni, hogy a nép mérsékelt és 
olcsó áron jusson ezekhez az állattenyésztésre 
nézve nagyon fontos kellékekhez.

26. Mindenkor gondoskodásom tárgya lesz 
az ipar és kereskedelem fejlesztése és a munká
sok helyzetének javítása s éppen ezért gondos
kodom arról, hogy a mi autonóm területünkön 
külön ipari és kereskedelmi kamara legyen fel
állítva.

27. A munkások helyzetének javítása céljá
ból követelem az ipari és kereskedelmi munkások 
részére a 8 órai munkaidőt.

28. Követelem, hogy az állami választások 
napjain njunkaszünet legyen. Elismerem, hogy az 
állandó munkásoknak joguk van évenként két 
heti szabadságra.

29. Közreműködöm abban, hogy a munká
sok a mai viszonyoknak megfelelő bért kapjanak.

30. A munkások lelki, anyagi és egészségi

állapotának emelése érdekében minden lehetőt el 
fogok követni. Elsősorban azon leszek, hogy el 
legyen tiltva a gyermekek dolgoztatása, amennyire 
csak lehetséges, korlátozva legyen az éjjeli munka, 
népszerűvé legyen téve a munkásoktatás, általá
nossá a munkásbiztositás stb,

íVége)

A közönség köréből.
Tekintetes Szerkesztőség!
Több városi polgár nevében szólalok fel,

mikor a villanyvilágítás ellen emelek kifogást. 
Tudvalevő dolog, hogy a városnak tetemes évi 
összegébe kerül a közvilágítás, amely pénz pedig 
sárbadobott, amennyiben a város mellékutcáin 
alig égnek villanylámpák. A múltkor jártam a 
Rákóczi-utca második felében, és a Pincesoron, 
a Drugeth-téren, a Kapós-utcán, ahol bátran 
agyonüthetnék a szerény halandót anélkül, hogy 
haláUokozóját legalább egy pillanatra volna al
kalma meglátni. Nagyon jól tudjuk a kifogásokat, 
hogy: ellopják a villanykörtéket. Tessék a kör
téket beforrasztatni s akkor leszerelése nagyon 
körülményes lesz, úgyszólván lehetetlen. De nem 
az a baj. A sötétség oka abban van, hogy az 
üzem nem rendelkezik egyetlen villanykörtével 
sem, pedig annak beszerzése nem is olyan lehe
tetlen. Persze igy hasznosabb és kényelmesebb.

Gyors intézkedést kérünk:
Tisztelettel 

Egy olvasó.Ú JD O N S Á G O K .
Karnevál. . .

Karnevál herceg széltől, nedvességtől össze- 
csapzott haján szomorúan billen félre a máskor 
hetykén hátracsapott bohóc-sipka és fülébe le
mondó gyászindulót cseng a csörgők zenéje . . .

Hová lettek szőkefürtü, selyemruhás, luí 
apródai, kiknek szemében benne csillogott a 
horizont azurkéksége ; a szerencsét hozó, jöven
dőt mondó cigányasszonyok, kik hamvas, fiatal 
arcukat selyem-álarccal födték be,- hogy annál 
közelebb férkőzhessenek a szivek titkaihoz. Hová 
lettek kertjének megelevenedett virágai, a kacagó 
Pierette-k. kik ignoráltak minden felsöbbséget és 
penészes Bzakállu erdei manókkal és irigy faunok
kal barátkoztak; a gőgös királynők, kiknek ke
gyeiért versengtek kékbársonyruhás lovagok; a 
világcsavargók, talmi komédiások, kik Fortuna 
istenasszonytól koldulták a boldogságot .. .

Szegény, bohó Karnevál, ne csodálkozz, ne 
s ír j! Az álarcos-bálok ideje ma sem szűnt meg, 
aktuálisabb, mint valaha . . .  A maszkok ma is 
hordanak álarcot, ha különben nyílt arccal jár
nak i s; mosolyuk, blazirt közönyük megannyi 
álarc, mellyel gondolataikat leplezik, lelkűket 
kendőzik . . . Csak a külsőségben van eltérés; 
a lényeg itt is, ott is ugyanaz!

A talmi komédiások az élet komédiásai let
tek, bárha érzékük kiveszett a humor irán t; a 
pihenésre vágyó csavargókból idegen földek táv
fűtői le ttek; a lovagok tovább versenyeznek, 
küzdenek a megélhetésért, királynők is vannak 
és e királynők nem hordták gőgösebb fenséggel 
biborpalástjukat. mint most házilag készített ru
háikat, melyeknek összeállítása családi t ito k ; a 
Pierette-k ma is kacagnak. (Hát nem kacagni 
való, hogy a bérpaloták tömkelegében fiatal párok 
nem találnak rá a költő által megénekelt két kis 
pici szobára, ahol uj életüket megkezdhessék s 
ha rátaláltak, nem tudják, hogyan rendezzék be, 
mikor összes vagyonuk két aranykarikából áll?)

Pierettek kacagjatok, Karnevál ne sírj, hisz’ 
az élet olyan mulatságos . . .

S. M argit.

— Kinevezések. Papp Antal munkácsi 
megyés püspök kinevezte: Szuhy Mihály oki. 
ktanitót Barkoczházára ktanitóul, Kizák János 
oki. ktanitót Keletibe ktanitóul, Kizák Jánosné 
oki. tanítónőt Kelenbe tanítónőül, Ortiitay T i
vadar oki. ktanitót Sislócra ktanitóul.

— Eljegyzések. Gergelyi Antal eljegyezte 
G ra ff Jankát.

Heimlich Sárikát Tulipánmajor, eljegyezte 
Seidler Jenő Uzhorod. (Minden külön értesítés 
helyett.)

— A Kér. Szociális Párt köréből. Ma
d. u. a vármegyeháza nagytermében szociális 
előadást rendez a Kér. Szoc. Párt. Előadó: 
Schuhnann Adolf igazgató. A kisérő programul 
igen változatos. — Pénteken d. u. 5 órakor a 
Gizellaházban a Kér. Szociális Párt női szak
osztály tartja meg első értekezletét Stauber Ida 
tanárnő egy Szent-Antal varró műhely tervét fogja 
ott felvetni, amely varró műhelyben egyrészt 
szegény varrólányok nyernének alkalmazást, más
részt minden szegény a legolcsóbban készítet
hetné el ruha átalakítási vagy uj ruha szükség
leteit. A Kér. Szociális Párt Ifjúsági kulturosztálya 
elnökeivé Horny Oszkár rk. és Gyürke I, ref. 
s. lelkészeket választotta meg.

•t -  A he lyb e li adóh iva ta l közli, hogy a 
város közönségének h é t f ő n  és k e d d e n  
a visszatartott pénzek kifizetését eszközli 250-től 
350 számig.

A ngo l n ye lvku rzus t nyit Vészi Sándor 
felnőttek részére a gimnázium egyik tantermében 
kezdők és haladóknak. A kurzus 6 hónapig tart, 
mely idő alatt mindenki elsajátíthatja az angol 
nyelvet. Heti három óra kötelező. Egy óra dija 
10 kor. Felvételre jelentkezni lehet Balázs Soma 
könyvkereskedésében.

M agyaro rszág i h írek. A székesfehér
vári kerületben Prohászka Ottokár püspök lépett 
fel keresztény szoc. programmal. — Hir szerint 
Szepsi, abauji kerületben Jehlicska Ferenc lépett 
fel. — Friedrich István és Haller jan. 20-án 
Ujhelybe mennek Kutkafalvy jelöltségének támo
gatására. — Perényi Mór fővárosi tanítót komu
nista izgatásért három évi börtönre ítélték. — 
Szamuelli Lászlót a devecseri és soproni 
kivégzések miatt, hat rendbeli gyilkosságai vá
dolják. — Grtinzweig Gizella bolseviki agitá
tornőt elfogták. — Az ügyészség letartóztatta 
Keresztényi Józsefnét a XI. választókerület kép
viselőjelöltjét izgatás, lopás és súlyos testi sértés 
vádja miatt. Ugyanakkor a szentgotthárdi csen- 
dörörs tudatta a főkapitánysággal, hogy ez az 
asszony ottan a komunizinus alatt izgató be
szédeket tartott, az ottani dohánygyár szociáli- 
zálását és a magánvagyon elkobzását követelte. 
— Horváth Katit, a Népszava könyvkötőnőjét 
ki az V. kerület szociáldemokrata képviselő 
jelöltje volt (ezelőtt komunista házbizalmi és 
agitátor) a rendőrség őrizetbe vette. — A buda
pesti államügyészség indítványára gróf Károlyi 
Imre ellen, az államrendőrség és Ma.tyasovszky 
főkapitány sérelmére, a sajtó utján elkövetett 
háromrendbeli rágalmazás miatt elrendelte a 
vizsgálatot. Herczeg Géza gyilkosát dr. Szir
mai István volt vádbiztost halálra Ítélték i iin- 
társát Trattner Ármin 15 évi fegyházat kapott.

Goldstein Garai Manó „hírlapíró" a Korbács 
és a Pesti Tükör szerkesztője, kit zsarolásért és 
rágalmazásért eddig négy Ízben büntettek meg, 
a IX. kerületben demokrata programmal fellépett.

N yugdíjas vasutasok Zsa tko  ics 
elnöknél. A nvugdijas vasutasok érdekéb m egy 
küldöttség járt ’ f.' hó 13-án Zsatkovics Elnöknél 
és egy kérvényt nyújtott át, mellben az aláírók 
az 1819 évben megállapított nyugdijak kifizetését 
kérik. Az elnök a kérvényt szívesen átvette és 
megígérte, hogy azt kedvező és gyors elintézés 
végett a prágai Minisztériumhoz fel fogja ter
jeszteni. Reméljük is, hogy ezek a sok éven 
át tiszteséggel szolgált vasutasok megkapják
szerény nyugdijukat.

— Ö ngyilkos aka rt lenn i. Gombos Fe- 
rencné szül. Balog Mária 65 éves bolyhái lakos 
amiatt való bánatában, hogy otthon rosszul 
bántak vele, f. hó 13-án éjjel öngyilkossági szán
dékkal borotvával mélyen a nyakába vágott, úgy 
hogy még a gégéjét is megsebezte. A helybeli 
közkórházban ápolják.

— Ú jra  fe lh ív já k  a tan á ro ka t a fog a 
dalom  le té te lé re . Értesülésünk szerint a taná
rokat és tanítókat a magyar békeszerződés alá
írása és ratifikálása után újra a fogadalom leté
telére fogják felhívni, azonban nem az összes 
elbocsátottakat, hanem csak azokat, akiknek 
szolgálatára a cseh-szlovák államnak szüksége lesz.

-  A rusz in  tan ítók . Karpinecz máramarosi 
tanfelügyelő vezetésével a tanítók küldöttsége 
járult Zsatkovics ruszin direktóriumi elnök elé 
sérelmeik orvoslása végett. Különböző kedvez
ményeket kaptak, melyek közül legjelentősebb, 
hogy a kántorság el lesz választva a tanítósko
dástól és hogy a tanítók 10 q nullás lisztet, 5 q 
babot és cukrot kaptak.

ÖN MÉG NEM TUDJA? — Már megnyílt

--------------- S z é o h e n y l - t é r  ( I C ie p la o )  1 5 .  s z á m ,  G L A V S I L T S  h e n t e s  m e l l e t t .  ---------------
Legolcsóbb bevásárlási fo rrás ! M egtekinthető vételkötelezettség n é lkü l!
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— Uj polgári iskola a vármegyében.
A kormányzóság elhatározta, hogy Nagybereznán 
egy orosz tannyelvű áll. polgári iskolát szervez. 
Az uj iskola szeptember 1-én nyílik meg.

Jótékonyság. A keresztény Népkonyha 
javára N. N. lapunk utján 127 korona 50 fiié rt 
adományozott.

— Amerika elvonul a békekonferenciá
ról. A „Daily Chronicle“ jelenti Párisból, hogy 
Wallace amerikai követ a jövőben csak jelentést 
tevő titkár lesz a békekonferencia illésein és csak 
a tárgyalásokról szóló jelentéseket fogja továb
bítani Washingtonba. Az Egyesült Államok tehát 
lemondtak a legfőbb tanácsban való minden 
tanácskozási és határozói szerepről. Oka ennek 
az, hogy a szenátus nem hajlandó a versaillesi 
békeszerződést elfogadni. Franciaország politikai 
körei Amerikának ezen magatartása miatt meg 
vannak döbbenve.

A szlovenszkói hivatalnokok állam
segélye. A „Lidove Noviny44 brünni lap jelenti, 
hogy a cseh-szlovák hivatalnokok 200 korona 
gyorssegély kapnak családtagonként a drágaság 
következtében előállott nyomasztó anyagi helyze
tükre való tekintettel.

A Zemplénvármegyei Keresztény 
sajtóválla la t folyó hó 13-án Ujhelybeu meg
kezdte működését. Átvette a Zempléni Újság c. 
lap kiadását, mely a jelentős eseményt igy jelenti 
b e : Ez a nap, a mi örömnapunk. Nem tagadjuk, 
olyan érzésünk van, mint mikor a birkózó ke
mény tusában fórt szerez ellenfelein. A nehéz 
küzdelmet, amelyet a keresztény magyarság 
hegemóniájának biztosítására indítottunk, kezdjük 
megnyerni. Hogy a győzelem a miénk, az egészen 
bizonyos. Garancia erre az a hatalmas lendület, 
amelyet a keresztény magyarság akarata, igye
kezete, kitartása eddig is mutatott. Idestova hat 
hónapja már, hogy felvettük a küzdelmet a 
sémita hóditóval. Ez a sajtóvállalat az első 
pozitív sikere a küzdelemnek. Nem lekicsinylendö 
siker, ezt bizonyára érzik a másik oldalon. A 
sajtó volt az egyik eszköz, mellyel Magyarország 
meghódítása folyt. Most ezt a sajtót kivettük a 
kezükből.

- -  Tavaszi vetőmag bejelentése. A 
Zemsky Obilny Ustav rendelete szerint a termelők 
részére tavaszi vetőmag biztosítva van. Felhívjuk 
a város földbirtokosait, hogy tavaszi vetőmag- 
szükségletüket a városi közellátási hivatalnál 
január hó 20-ig szóval jelentsék be. A később 
beadott igények figyelembe vétetni nem fognak.

Az ántánt készülődése az orosz 
bo lse v izn w s  ellen. Az ántánt vezető állam
férfiul tudvalévőén ennek az esztendőnek főfel
adatai közzé sorozták az orosz bolsevizmussal 
való leszámolást, mert itt nemcsak arról van szó, 
hogy az ántánt az orosz kérdés gyökeres meg
oldása nélkül voltaképpen sosem teheti fel a 
koronát a győzelemre, még ha a legjobb és leg
igazságosabb béke eszméjéhez térne is vissza 
— hanem arról, hogy ma Európának, Ameriká
nak és Ázsiának kezet kell fogni, hogy kiirtsa 
testéből azt a bomlasztó mérget, mely Madridtól 
Alaszkáig és onnan Newyorkig három világrész
levegőjét fertőzte meg.

— Ki a fe le lős ? A „Virradat44 dr. Fritz 
Jánosnak, a Magyar Nemzeti Tanács volt jegy
zőjének leleplezése alapján feltűnő vezércikket 
közöl arról, hogy Magyarország pusztulásáért a 
radikálisok és a szocialisták a felelősek, mert 
már a Nemzeti lanácsban megkezdték munkáju
kat a proletárdiktatúra előkészítésére. A cikkből 
az is kitűnik, hogy Friedrich sohasem volt a 
Nemzeti Tanács tagja, de igenis kitűnik az, hogy 
Friedrich a Károlyi-pártban már a forradalom első 
napjaiban a legeréiyesebben követelte a tiszti gár
dák felállítását, mert csak úgy lehetne megmen
teni nemzeti alapon az országot. Friedrich a 
forradalom első napjaitól részt vett a Csalátiyi- 
vendéglőben tartott azon bizalmas vacsorákon, 
amely a keresztény nemzeti szellem első tömörü
lése volt'4. Megállapítja a cikk, hogy a bajt 
Friedrich István vette először észre, de ők is 
észrevették Friedrichben azt az embert, aki ter
veik lerontására született. Egy érdekes epizódot 
is leleplezett a Virradat. Az Etdekes Újság annak 
idején képet közölt a Nemzeti Tanács irodahe
lyiségéről. A kép egy fiatal férfit ábrázol, aki az 
egyik iroda-alkalmazottnak diktál. Göndör (Krausz) 
Ferenc (Náthán), az okos Móricka azonnal ki
sütötte, hogy ez az ur nem lehet más, mint 
Friedrich, akinek igy benne kellett lennie a Nem
zeti I anácsban és igy részt kellett vennie a Tisza- 
gyilkosságban. Fritz János most kinyilvánító:ía, 
hogy a kérdéses kép őt, Fritz Jánost ábrázolja, 
abban az időben, amikor mint a N. T. jegyzője 
még őszinte lelkesedéssel vezette a N. T. irodai 
munkáit.

Komunista agitáció Budapesten. A
budapesti rendőrség tudomására jutott, hogy egy 
niunkáskiilseiti ember a búd a p es t i gy á ra k p ortá -

sainak, a főbizalmiakhoz címzett leveleket adott 
át. A levelekben komunista röpiratok voltak. A 
rendőrség a vas- és fémmunkások szakszerveze
tében házkutatást tartott és nagymennyiségű 
komunista röpiratot foglalt le. Ez üggyel kapcso
latban letartóztatották az államvasutak istván- 
telki főműhelyének 16 bizalmiférfiát.

— Január 12-én volt egy esztendeje, hogy 
városunkat a cseh-szlovák legionáristák meg
szállták. Ennek emlékére a helybeli politikai és 
katonai hivatalok január 12-ikét olykép ünne
pelték míg, hogy előtte való nap este, valamint 
magának az évforduló napnak reggelén katona 
zenekar járta végig az utcákat, d e. ünnepi 
istenitiszteletek voltak a templomokban, d. u. 
pedig a vármegyeházán gyűltek össze az itteni 
cseh-szlovák hivatalok és tisztviselők, akikhez 
Moys zsupán intézett beszédet.

— A moziban, bár óriási nehézségekbe 
ütközik a filmek beszerzése, szebbnél szebb 
filmek peregnek le. Igazán megérdemli a pártfo
gást. Ma egy érdekfeszitő dráma ,.A győzők" 
kerül vászonra Henny Pollennal a főszerepben. 
Kedden egy kitűnő kidolgozású drámát (Test és 
lélek) és egy kacagtató vígjátékot (Pótfeleség) 
adják. Szenzációs lesz egy 5 felvonásos film
regény, Gombaszögi Fridával a főszerepben.

A G yim esi V a d v irá g  jótékonycélu 
előadása 2839 K tiszta jövedelmet hozott, amely 
összeget a Katii. Legényegylet a saját pénztárá
ból 3200 K-ra emelt fel és ebből 2000 K-t a 
tisztviselők segélyalapjára adott át, 1200 K-t 
pedig 6 apátián, illetve gyámolatlan iparos család 
között osztott szét. -  Ámi az előadás erkölcsi 
sikerét illeti, arról lapunk mai számának egyik
eikké számol be az előadás ismertetésének kere
tében, amely ismertetést felkérésünkre Rácz Pál 
kollegánk volt szives megirni.

A K atii. Legényegyle t közgyűlése.
A Katii. Legényegylet mához két hétre, vagyis 
február hó 1-én d. e. 11 órakor saját nagy ter
mében tartja évi rendes közgyűlését, amelyre 
minden tiszteleti, alapitó, rendes, rendkívüli és 
pártoló tagot azuton hiv meg az elnökség Eset
leges indítványok a közgyűlés előtt 8 nappal 
Írásba nyújtandók be, hogy a választmány még 
tárgyalhassa azokat. A közgyűlés tárgysorozata 
a következő: 1. Elnöki megnyitó. 2. Jelentés a 
könyvtár és a pénztár állapotáról 3. A tisztikar 
kiegészítése, (Titkár, jegyző, dékánok, könyvtá
rosok és 13 választmányi tag választása által.
4. Esetleges indítványok.

— A bo lse v ik iek . Sokat foglalkoztatja 
mostanában a mi vidékünket és városunkat a 
Galícia felöl hallható gyakori ágyuszó. Felvilágo
sításul közöljük, hogy nem egyszerű gyakorlato
zásról van szó, valóban hadseregek állanak 
szemben egymással nem is messze tőlünk, de 
nekünk azért nincsen okunk félni. Először is 
azért lehetünk nyugodtan, mert azok a ‘ „bolse
vikiek" a lengyelek ellen harcolnak és nem mi 
ellenünk ; másodszor azért, mert hír szerint nem 
vörös értelemben vett „bolseviki" csapatokról, 
hanem inkább nagyszláv nacionalistákról, főkép 
ukiajnokról van szó, akik már nem a Lenin 
Trockij érdekekért harcolnak, hanem a nagy
szláv egységért Tény az, hogy két hadseregben 
vonulnak egyrészt Minszk es Vilma között Varsó 
felé, másrészt K. Podolszk irányába, amely vá
rostól e sofok írásakor csak 2Ü kilóméternyire 
vannak.

K őfa l-e rős ités . Érdekes nió’don erősít-• 
tette meg a város a vargasori diiledezöben le
vő Ungparti kőfalat. Hogy a viz valahogy el ne 
mossa, a város utczáin öszegyült havas sara, 
és olvadozni kezdett jeget ugyanis a kőfal mel
lé hordát,a, s most hogy az idő hidegebbre for
dult, az oda hordott anyag egy tömeggé fagyott,
- megerősítvén, megtámasztván ezzel a falat, 
s megvédvén azt a bedöléstöl. A járó-kelők ámu
lattal szemlélik ezt a bölcsességet. Igen ám, de 
mi lesz a t-vasszal, ha az általános olvadás meg
indul? Vagy talán nem is a kőfal megvédéséért 
szállították oda azt a szemetet, hanem hogy a 
városi fuvarozónak kevesebb legyen a dolga ? 
Ennyi praktikusság láttára már csakugyan el kell 
hinnünk, hogy főváros leszünk.

Zempléni borárak. Zemplénmegyébeii 
az ujbor ára hordó nélkül 900— 1000 korona, 
inig az ó-bor 1800 2000 korona.

Drágul a posta. A levél- és csomag- 
szállitás dijának felemelése van tervbe véve. Rö
videsen a levelek kézbesítési diját 30 fillérre a 
levelező-lapoké, >0 fillérre e. lelik fel. Csu,i...hwi< 
bérmentesítési dij i 5 kgr.-ig 2 K, 10 kgr.-ig 4 
K lesz.

Az. amerikai magyar újságok postai 
szállítását Szlovenszkóba Srobár miniszter betil
totta.

HATÁRSZÉLI ÚJSÁG. S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K .
Névtelen levelet nem vesz figyelembe bérmentetlen 
levelet nem fogad el és ké/iratokat nem ad vissza —

a szerkesztőség.

M. Eriedriclinek lapunkban leközölt beszédjében 
valóban ez áll : „Ebben az országban nem fog többé 
szabadon járni, aki nem tisztességes és nem magyar." 
A beszéd szövegéből kitűnik, hogy Eriedricli azokat érti 
a „nem magyar"-ok alatt, akik nem magyar állampolgárok, 
akik üalic iából indultak el pár év vagy pár hónap előtt 
és akkor telepedtek meg a Tisza, Duna táján, amikor 
még fent ragyogott Thieset illetve Kun Béla csillaga. Ha 
Friedrich a nem magyar származású állampolgárokra 
gondolt volna, akkor maga-maga ellen is beszélt volna, 
mert -  hiszen ö valóban cseh származású. Es ebben az 
esetben csak nem tenne magával olyan kivételt, hogy 
még képviselőnek is fel mer lépni.

H. M .-né. Igen. A zsidókérdésnek csak egyetlen 
egy helyes megoldása van : t. i. az, hogy a keresztény 
társadalom vállalja magára azokat az összes feladatokat, 
a legnehezebbeket is, amiket most a zsidóság teljesít. 
Legyen a keresztény kereskedő, bankár, korcsmáros, 
vámos, ha kell pénzspekuláns is, de kiuzsorázott, meg
csalt és — Kényelmes ne legyen. A beözönlőiteket el
távolítani, a bensziilütteket pedig meggyőzni arról, hogy 
a közöttünk fennálló gazdasági aránytalanságnak az 
ö békés engedékenységük által is — meg kell szűnnie.

Szerkesztö: G A A Jt Ö /> Ö A .

Dr. Zombory Dezső
VOLT VÁRM. TISZTI FŐÜGYÉSZ

ügyvédi m űködését
SZOBRÁNCI-UTCA 13. SZÁM 

ALATTI IRODÁJÁBAN TOVÁBB FOLYTATJA.

HARISNYAKÖTŐ-
intézetbe egy tanulóleány FIZETÉSSEL 
fölvétetik, — C i l i i : Széchenyi-tér 7.

Schaffer Etel CUKRÁZDÁJÁBAN.

tömésé?
a z  A S T U R  P R A E P A R A  O R IU M  

Uzliorod (Uugvár), Rákóczi-u. 17. sz.
Modern, művészi és molynientes munkát garantál 
a laboratórium vezetője, HRABÁR SÁNDOR fo
g ú im . tanár. — A madarak — lehetőleg friss 
állapotban postán zárt csomagban (dobozban, 
vagy keménypapii-göngyölegben) küldendők.
A praeparalás dija montíroz ássál együtt (esetleg 
kívánatra anélkül) nagyság szerint változik, de 
rendkívül jutányos. — Elejtett és meg nem té
pázott sasokat és egyéb ragadozó madarakat 
átveszünk. LEVELEKRE 'VÁLASZBÉLYEG !

Szives tudomására adom a nagyérdemű 
közönségnek, hogy férjem, B e rn á ili Mikíós 
cipészmester aki jelenleg még orosz-fogoly, 
jóhiríi

c i p é s z - ü z l e t é t ; ,

amely a háború tartama alatt zárva volt, 
megnyitottam. — Az adott körülmények arra 
késztettek, hogy férjem üzletét egy ügyes és 
megbízható üzletvezető felügyelete alatt újból

i iz e in  b e  h o z z a m .
Mindennemű lábbeli-munkát maxim lis 

áron vállalok.
Nagybecsű támogatását kérve, vagyok 

kiváló tisztelettelBernáth Miklósáé,
DOMBALJA-UTCA 1. SZ.

E L V E S Z E T T
e hó 5-én a Korona-szálloda 
előtt egy fekete 4-szög alakú

NŐI B Ö R T Á S K A
(retikül), melyben CSAK IRATOK 
vollak. Megtalálója kérd ik 
100 KORONA JUTALOM ELLENÉBENB E R N Á T H  Z S IÜ M O N D
JÁTÉKÁRUKERESKEDÉSÉBE BEADNI.

Nyomatott Földesl Gyula könyvnyomdájában Uihorod.




