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ELŐFIZETÉSI ÁR
helybeu házhoz szállítva, vidékre postán kőidre :

Külföldi előfizetéseknél a postabér megtérítését kérjük 

Hirdetésük díjszabás sz-jrint, — Hyllttér Burcnklnt

A nyílttéri es hirdetési dijak előre fizetendők. 
TELEFON SZ: 37.

POLITIKAI HETILAP
MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP REGGEL 7 ÓRAKOR.

Felelős szerkesztő:

MAG VAR BÁLINT.

Szerkesztőség: Rákóczi-ucca IKsz. Kiadóhivatal: Teleky-ucca 5 sz.

S Z IL Á N K O K .
NEM ÉS NEM HISSZÜK, hogy a keresz

ténység képtelen a kereskedésre, nem hisszük, 
hogyha egy keresztény országot elhagynának a 
maga zsidai, akkor az a keresztény ország azon
nal elpusztulna! Hiszen ha igy lenne a dolog, 
akkor például a magyarországi zsidóság már fö l
tétlenül bosszút állott volna „ártatlan üldözteté
séért" és 24 óra alatt kivándorolt volna Magyar- 
országból a neki adott Palesztina föld jére! De 
bizony, kivándorolt volna! S ahelyett mit tesz? 
A liberalizmus, a demokrácia, az egyenlőség szent 
eszméihez, az entent-missziókhoz, a világ összes 
zsidaihoz rimánkodik segítségért, csakhogy tovább 
is ottmaradhasson kereskedőnek. Nem és nem 
hisszük, hogy a zsidó szociáldemokraták valóban 
a szocializmus őszinte hivei és hogy nélkülük 
nincs szocializmus. Ha valóban a szociálizlnus- 
ért küzdenének, akkor ők is beállanának munká
soknak és nem kereskedösegédekböl telne ki az 
össztagértekezlet. . .  kereskedősegédekből, akik 
produktív munkanélküli mainmut-vagyonra törek
szenek, akik a rongybatyu-kereskedés után pá
linka, fűszer, szálloda, kávéház vagy börzekeres
kedésre készülnek, akik szóval éppen azon ta
nulnak, hogy a zsidó kapitalizmust erősítsék... 
Nem és nem hisszük, hogy ezek a leendő pénz
es vagyonspekuláns-szociáiisták vezetőinek és ál
talában a szocialista munkásság vezérkarának fö l
tétlenül a zsidó kapitalizmus függelékeiből: a 
skribler és a milliomos zsidófiukból kell kikeiül- 
niök és hogy az már máskép nem lehet. Ha a 
zsidó firkonc-ifju firkálni akar, miért nem firkál 
héber-belüket? Mert azzal csak a maga fajának 
szegényeit szórakoztatná, már pedig senki .sem 
próféta a maga fajtájánál. A zsidó tudja, hogy 
az ilyen mindenáron vezetőszelepre vágyó senkik 
valóban senkik. Azért bolonditják hát a kér. 
munkásságot, hogy valakiknek látszassanak és 
ha nehéz is, de bármilyen körülmények között is 
a tömeg fölött uralkodhassanak. Ezek egy nem
zet tüdövész-bacillusai, amelyek rágnak, esznek, 
puszlitanak, mert természetük. Ezt az egyet Itisz- 
sztik.

*
A KÖZLÖNY igen jól tudja, hogy a Szo

ciális Misszió-társulat, amelynek Schlaclita Margit 
magyar képviselő az egyik legkiválóbb tagja, 
katliolikus szerzetesi intézmény és mint ilyen, a 
magyar bolsevizmus kitörésekor a legnehezebb 
helyzet előtt állott. A Közlöny nagyon jól tudja, 
mert jelenlegi fel. szerkesztője akkoriban Buda
pesten tartózkodott, a főszerkesztő pedig Csapon 
sajtóügyi megbízott volt tehát jól tudják, hogy 
mi volt a sorsuk még a legártatlanabb betegápoló 
és iskolás kath. szerzetes-nőknek is a dicső 
kommün alatt és mi lett volna a sorsuk a derék, 
müveit, szociális programm szerint működő szo
ciális missziós-nővéreknek is, ha Sclilachta Mar- 
giték olyan ostobák, amilyeneknek talán a Közlöny 
is inkább szerette volna őket, hogy kiszolgáltat
ják magukat a zsidó bestiáknak, a Khonoknak 
és Szamuellieknek. Schlaclita Margiték voltak 
olyan okosak, hogy nem szálltak szembe a fene
vadakkal, hanem védelmet kerestek ellenük és 
azt nem volt nehéz inegtalálniok, hiszen ártat
lannak könnyű a védekezés és annál könnyebb 
volt a Szociális Misszió-Társulatnak, mert az ö 
programmjuk a szociális munka, szellemi és fizi
kai értelemben egyaránt. Nos, hát bejelentették 
a fenevadaknak, hogyha van bennük még egy 
kevés emberi érzés, az ő rendjüket ne oszlassák 
fel, az ő vallási érzésüket ne bántsák, ők tovább 
is dolgozni akarnak, nekik az nem szokatlan, 
nem n r’ éz, hiszen Khon Béla nélkül is mindig 
azt csinálták. És ebből a bejelentésből olvassa 
ki a Közlöny, hogy Sclilachta Margit — az első 
magyar nőképviselő — kommunista volt. Köz

lönyök ! Ne firtassák maguk a mások do lga it! 
Ne majmolják pesti kollegáikat, valamint forrón 
szeretett hitsorsosaikat 1 Legyenek igazságosak, 
hogy Önök is irgalmasságot nyerjenek. Ha 
tudnák, hogy milyen mosolyokat váltott ki az 
olvasók előtt e sorainkban inkiim inálí cikkük, 
soha-soha életükben ezt az Önökre nézve kom- 
promitáló szót: Egy „kommunista” — nem ven
nék a szájukba! Tudjuk, hogy Önök mivel fog
nak védekezni. Azzal hogy a támadást Sclilachta 
Margit ellen állítólag a kér. egyesülés tette! Hát 
a választás hevében ott szó lehetett egy kortes
fogásról, de itt nem vagyunk a választás hevé
ben és nem korteskedünk. Itt becsüleibeli köte
lességünk a dolgok tárgyilagos bírálata és Önök
nek erről nem lett volnq szabad megfeledkezniük, 
bárha lapjuk nem is keresztény lap s bárha Önök 
nem is a keresztény egyesülés pártjából va lók!

Városunk a politikában.
— Ber/.evicz}' István nyugalonibavonulása. —
— Dr. Zseltvay János kormánybiztos.

Városunk, mint olyan, utoljára akkor sze
repelt a politikában, amikor azon a bizonyos 
ezerkiiencszáztizenkilencediki januári vagy feb
ruári napon Moys zsupán megjelent a város
házán a tisztikar és személyzet fogadalmának 
kivétele céljából és azok azt az ismert okra való 
hivatkozással megtagadták. Az ok, amelyre hi
vatkoztak az volt, hogy a békekötésig egyikük 
sem érzi magát fölmentve korábbi esküje alól, 
bár szolgálni tovább is hajlandók. Akkor történt, 
hogy valami közbeszólás miatt Moys zsupán 
a képviselő testületet felfüggesztette, mintegy 60 
embert a demarkacionális vonalon túlra kísér
tetett, akik később nagyrészt vissza is kerültek, 
sőt kimagyarázások után hivatalban is maradtak.

E fenti esemény óta városunk életében 
politikai vonatkozású dolog nem igen történt. 
LJgy látszik, most következett be az újabb fázis, 
amikor a Csehszlovák köztársaság dr. Zse/Zvoy 
János személyében ko rm ányb iz tos t küld a 
polgármesteri teendők ellátására a saját kérel
mére nyugdíjazott Berzeviczy István volt polgár
mester helyébe.

Tehát a polgármesteri teendőket kormány- 
biztos fogja ellátni. Ez mást nem jelenthet, mint 
azt, hogy bár egy kissé későbben, mint ahogy 
gondolták, de végre a városnak is kiosztották 
a maga politikai szerepét, amelyet be kell 
töltenie.

Mi azt gondoltuk, hogy ez már előbb fog 
történni.

A ruszinszkói autonómia proklamációja 
után azonnal vártuk, hogy a Ruszinszkó városá
nak, illetve fővárosának kijelölt Ungvár admi
nisztrációjában történni fog valami. Vártuk 
legalább is azt, hogy megvizsgálják a város 
vagyoni állapotát, konstatálják aktíváit és passzí
váit, észieveszik teljesen tönkre tett utait, köz
épületeit, biztosra vettük, hogy már csak a na
gyobb érdeklődés felkeltése céljából is, vissza
állítják a város képviselőtestületét és kiegészítik 
annak tisztikarát. Mi tagadás benne, el voltunk 
készülve arra is, hogy a képviselőtestületet és a 
városi tisztikart a proklamáció tartalmának meg
felelően megújítják, illetve inegujittatják, szóval, 
hogy előkészítik a városnak az uj helyzet po li
tikájába való beleállitását is. Ez irányban csa
lódtunk. Ilyen változás nem állt be. A város 
ügyeit tovább is a tanács és a polgár- 
mester vezették, a zsupán nagyrészt helyben 
hagyta a határozatokat és csak ritkán történt 
meg, hogy némely ügy fellebezés folytán a kor
mányzóhoz került.

A város politikai szerepének kiosztása 
úgy látszik nem volt sürgős és talán még most

Lapunk mai száma 4 oldal.

sem lett volna az, hogyha Berzeviczy nyugdíja
zását nem kéri. A dolgok mentek volna tovább, 
mint ahogy 14 hónap óta mennek, az utak 
romlottak volna, a városi tanács egy-két embere 
intézkedett volna, de a Berzeviczy nyugdíjazás 
iránti kérvénye aktuálissá tette végre a a változ
tatást a városnál is és a változást a város politikai 
szerepének kiosztásával kötötték össze. Az össze
kötés akképen történt meg, hogy mert a város 
Podkárpátszka Rusznak városa és kijelölt fő
városa, azért Berzeviczy utóda csak ruszin ember 
lehet, de mert a Podkárpátszka Rusz meg a 
Csehszlovák köztársasághoz önként csatlakozott 
terület, azért a polgármesteri teendőkkel ellátott h i
vatalnok a csehszlovák állam kormánybiztosa lesz 
és pedig első sorban csehszlovák kormánybiztos, 
csak azután polgármesteri teendőkkel meg
bízott egyén.

A fizetése is magán viseli e kettős jelleget. 
A VII. fizetési osztály szerint kiutalt csehszlovák 
állami tisztviselői fizetését a várostól, egyéb 
pótlékokat és hallomásunk szerint a reprezentá
ciós költségeit is az államtól kapná. Eszerint a 
kormánybiztos a valóságban inkább kormány- 
biztos lesz, mint polgármester és mi ebben 
látjuk annak bizonyságát, hogy a város bevo
natott a politikába. Ezzel nem akarunk semmi 
nagyot mondani, sőt talán még jót is mondunk 
ezzel, hiszen hogyha az állam kormánybiztosa 
nem fogja sajnálni a fáradságot és utánjárást, 
bármikor sok olyat érhet el, amit egy közön
séges polgármester csak szerencsés körülmé
nyek között. Hogy az esetleges figyelemért a 
várostól is kívánhat valamit viszonzásul az állam, 
az természetes, bár demokratikus köztársaságban 
nem kellene bolt bizonyosnak lennie.

És váljon mi lehet az, amit a városnak 
netaián viszonzáskép áldoznia kell ? — Való
színűleg bele kell mennie végre, bármilyen 
szegény is, a csatornázás és vízvezeték tervének 
megvalósításába; óriási bérpaloták építését kell 
vállalnia vagy elősegítenie, mert a nagy számban 
szaporodó hivatalnokok

Természetesen, jönni fog a 
Vybor is és természetesen természetesnek kell 
majd találni a Vybornak olyan összetételét, 
amilyen a város kiosztott politikai szerepének 
megfelel.

Bizonyos csak annyi, hogy a főkormány
zatnak — a nagy politika szempontjából — jól 
jö tt a Berzeviczy nyugdíjazás iránti kérvénye és 
hogy Berzeviczy önkéntes távozása csak meg
előzte azt, ami későbben magától is bekövet
kezett volna.

*
Berzeviczy Istvánt 1916-ban egyhangúlag 

választotta meg 'polgármesternek a város kép
viselete. Működésétől általában igen sokat vártak. 
Nem közönséges tehetségű embernek ismertük. 
Polgármesteri székfoglalójában maga is egy 
igazán nagy terjedelmű programm szavait han
goztatta, minden arról beszélt, hogy a várost 
anyagilag és szellemileg a gazdag és művelt 
városok sorába kívánja fölemelni.

Be kell látni, hogy Berzeviczy István nem 
egyedül oka, ha nagylerjcdelmü programjának 
pontjai nem valósulhattak. A világháború és a 
világháborút követő események a várost általában 
csak szegényithették, a műveltség iskolái csak 
begyepesedhettek, az utak csak elromolhattak, 
a terek csak összébb szorulhattak, sőt az 1918. 
évi őszi forradalomtól kezdve csak mindjobban 
disharmonizálódhatott az a hatalmas egység is,
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amely 4 évvel ezelőtt Berzeviczyt egyhangúlag 
a város legelső tisztségével ruházta fel.

Berzeviczy 25 évét töltött a városi tisztvi
selőpályán. Nem csoda, hogy továbbra is itt 
akkar közöttünk maradni és innen akarja intézni 
bajánházai gazdasága ügyeit.

A polgármesteri tisztségben utódját, dr. 
Zseltvay János kormánybiztost mi nem mutatjuk 
be. Ő maga fog majd bemutatkozni, amikor a 
tényleg átvett intézkedési hatalmat valóban úgy 
fogja felhasználni, hogy az a saját személyét te
kintve is érdemszerzfl legyen, egyben a város 
előnyét is jelentse.

Kormányzó Ur!
A Karpatorussia proklaniálása alkalmával 

1919. évi augusztus hó 18.-án megjelent had
seregparancsnoki kiáltványban Kormányzó ur 
igy van jellemezve :

,.Dr. Brejcha neve azonos a türelem, a 
szabadság, az önfeláldozás, a haladás és az 
igazság fogalmával".

Minthogy jelen sorainkkal most az igazsá
got keressük, s még ma is fennálló magyar tör
vényben foglaltaknak közigazgatási utón akarunk 
érvényt szereztetni, s mert a közigazgatásnak feje 
Karpatorussiában Kormányzó ur, - -  ezért fordu
lunk Kormányzó úrhoz, hogy védje meg az igaz
ságot és szerezzen érvényt a törvénynek

A csehszlovák nemzetgyűlés ugyanis az 1918. 
évi október hó 28.-án törvénybe iktatta, hogy a 
magyar törvények mindaddig érvényesek, amig 
egy uj (csehszlovák) törvény azokat alkotmányo
san meg nem változtatja.

Ilyen uj csehszlovák törvénnyel alkotmányos 
utón még meg nem változtatott és igy teljes egé
szében érvényben levő magyar törvény a mező
gazdaságról és mezőrendőrségről alkotott 1894. 
XII. törvénycikk, melynek 61. §-a igy szól: „a 
szőlőművelés érdekeinek előmozdítására alakult 
hegyközségek az ezen törvény rendelkezései sze
rint érdekkörükbe tartozó ügyekben önkormány
zati alapon maguk intézkednek".

Ugyanezen törvénycikknek végrehajtása tár
gyában kibocsátott 48,000 1918. számú földini- 
velésügyi miniszteri utasítás a törvény 64. §-a 
alapján azt tartalmazza, hogy a hegyközség fel
adatát képezi annak meghatározása, hogy idege
neknek szabad-e, s ha igen, mily esetekben és 
minő feltételek mellett a hegyközségi területen 
járkálni.
WSSáEzen idézetek világos bizonyítékai annak, 
hogy csakis és egyedül a hegyközség jogosított 
afelett rendelkezni, hogy egységesnek nyilvánított 
területére idegen beléphet-e vagy sem ? — és 
dacára annak, hogy a helybeli hegyközség a 
szőlőkben idegeneknek, azaz nem szőlőtulajdo
nosoknak ottlakását nem engedélyezte, amint a 
szőlősgazdák jól felfogott érdekéből nem is en
gedélyezheti, — már egy csomó borházba bete
lepített— a törvényt éppen elsősorban respektálni

A z u to ls ó  m a g j a i 1 ó r a .
— Itta : Kilián Zoltán. —

Családja a pályaudvaron . . .  bútorai a vas
úti kocsiban . . .  Utoljára indult el harminc év 
óta megszokott utján Gernyeszegi István, kollé
giumi professzor uram. Utoljára . ..

báradtan járlatta végig keserűn izzó tekin
tetét. Egy szép, emelkedettségben gazdag ember
élet forró, kiszakithatatlan emlékei mindenfeléi... 
Ezeket hagyja most el ö, táltosok ivadéka, szik
rázón ősmagyar Gernyeszegi István I . . . Ezt a 
földet, melyen örökkön csak magyar szó hang
zott, melyen magyar az ég, a cikkázó v illám ... 
magyar a madárszó, a fűszál, a bnzafüldek su- 
sogása, az erdei i l la t . . .  magyar a virágok kely- 
hében csillogó méz is I . .. Halljátok ? I . . .  föld . . .  
felhők . . .  fák . . .  bogaruk . . . ! ! !  tőletek búcsúzik 
Gernyeszegi István I Két szép deli fia a föld alatt, 
ők is titeket védtek . . .  hiába védtek 11

— Drága kollégium ! Ő s i. .. édes magyar 
várunk I . . .  Hát csakugyan ? ! . . .  Nem mi leszünk 
többé a falaid között? T i félt, ti megszeretett, ti 
áhított szent falak, ti is búcsút mondlok nekem ??? 
Itt a régi, patinás kis harang . . .  másnak csengi 
már, g iling -ga lang... gingalló-gangalló . . .  sej
tetted-e ezt te, Gernyeszegi ls tván??l!

Feltámolygolt az emeletre. Igen . . .  a nyol
cadik osztály, az ő osztálya . . .  nyolc esztendőn 
át neveltjei. . .  itt várja őket az utolsó magyar 
óra . .. utolsó órát tart Gernyeszegi István.

Benyit az ajtón . . .  . itt vannak m in d . . . .  
drága fiuk . . .

— Köszönnek, fiaim, magyar búcsúra jött 
jó nyolcadik osztály!

Némán, lehajtóit fővel állnak a fiuk. Itt-ott 
valaki görcsösen felzokog.

— Úristen! el ne hagyj!
Könnyboritott szemmel a katedrára indul...

hivatott halóság - idegeneket, a lakáshiányra 
való tekintettel.

Hogy mit jelent idegen embereknek betele
pítése a szőlőterületekre, s mily káros hatással 
van az ilyen telepítés nemcsak a termés mennyi
ségére, de általában magára az itteni szőlökul- 
turára, arról mindenki fogalmat alkothat magának, 
aki csak kissé is tudatában van annak, hogy mily 
költséges gazdasági ág a szőlőművelés.

Kormányzó U r!
Karpatorussia fővárosában nagy kereseti 

forrást képez a szőlőművelés. Ez azonban csak 
úgy folytatható és tartható fenn eredményesen, 
ha amiként a hegyközség határozatai ki is 
mondják — a szőlőterületekre csakis a tulajdo
nosok, hozzátartozóik és a munkálatokat teljesítő 
egyének lépnek és léphetnek be.

Arra kérjük tehát Kormányzó urat, szerez
zen érvényt a fennálló törvénynek, s rendelkez
zék, hogy a szőlők mentesittessenek az idege
nektől.

Ha az idehelyezett tisztviselők és családjaik 
elhelyezésére nincs elég lakás, ezen ne úgy igye
kezzenek segíteni, hogy az mások, a szőlősgaz
dák kiszámíthatatlan megkárosításával járjon, — 
hanem úgy, hogy méltóztassék uj épületek eme
léséről gondoskodni.

Addig is pedig, mig ez megtörténhetik, be 
lehet több termet rendezni a laktanyákban a 
nőtlen tisztviselők részére, de helyei leiiet o lt 
biztosítani a családosok részére is.

Egy kis jóakarattal nagy bajtól menthet meg 
minket Kormányzó u r !

Reméljük, hogy meghallgat bennünket.
E feltevésünkben fogadja már előre is a 

helybeli szőlősgazdák hálás köszönetét.
Gaar Iván.
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Könyv a legérdekesebb 
tém árói.

A Cumbridgei egyetem egyik tanára. I. M. 
Keynes, aki egyúttal a békekonferencia egyik 
osztályának titkára, könyvet irt ,.A békekötés 
gazdasági következményei" ciinen, amelyben erős 
kritikával boncolja a versaillesi béke balfogásait. 
Valóságos Karthágói békének mondja a versaillesi 
békét, amelyet három embernek: Clemenceaunak, 
Lloyd Georgenak és Wilsonnak tulajdonit.

„Paris ármánykodások színhelye volt 
— írja — ahol milliók életévei, sőt magának az 
emberiségnek sorsával is játékot űztek. És a 
játékosok kevesebbet törődtek azzal, hogy mit 
tesznek, mint a katonák, akik sorsot vetettek 
Krisztus köntösére."

Azt Írja és fejti ki Keynes. hogy e békével 
„Középeurópát szántszándékkal a romlásba 
akarták kergetni."

Könyve második részében rátér arra, hogy 
ez a béke tágrauyitotta a bolsevizmus kapuit 
akkor, amikor elkobozta Németország pénzügyi

zokogó két gyerek vezeti fel oda, könnytől alig 
látnak.

Kedves jó fiaim I — kezdi, de zokogásba 
fül a hangja.

A rengeteg év alatt a padokba vésett Sári
kák, Annuskák, Margitkák, gyerekszivek drága 
nevei könnyekben áznak, a betűk bevésései meg
annyi könnycsatornák. Mintha a távozó Sáriká
kat, Annuskákat, Magduskákat is' megsiratnák I 
Ki tudja?! talán azokat is ! Hiszen ők is a ma
gyarság! magyarságunk drága mivoltában ki-ki 
a maga Sárikáját, Annuskáját, Ibolykáját is benne 
érzi I

Gernyeszegi újra beszélni próbál, elhaló 
szavait tán maga sem hallja. Csak nézi, nézi a 
termel, melybe talán sohasem lép be többé, a 
padokat, melyeken talán az ő szive is ott van 
még befaragva.

Felcsukló, heves zokogás ráz meg minden
kit. A könnypatakok a kiszáradt torkokon foly
nak alá.

De mi az? Ki énekel?
Érces hangon, csengőn, fiatalon, reménybe- 

bizón csendül fel a Brassai Bandi hangja:
Térj magadhoz, drága Sión I

Hittel, bizakodással száll az ének, az ősi 
protestáns fohász, meggyötört, megkinzott, krisz- 
tusian szenvedett magyar gályarabok szent szava 
az egek urához:

Van még neked Istened I
Gernyeszegi s az osztály megrázkódik. A 

következő pillanatban már negyven künnyáztalla 
arcon felragyog az ihlet, negyven fohászos szájon 
hangzik:

Azt bünteti, k it szeret,
Másképp ö nem is tehet.
Térj magadhoz, drága Sión I

Már nem meggörnyedt, siró emberek többé I...

jogait s elkobozta a németek magántulajdonait 
is volt gyarmataikon Elszászban és a szövetsé
gesek területein.

Mondani sem kell, hogy Keynes a béke 
revízióját sürgeti. „Legyen a béke tárgyalás a 
másik féllel és legyen a béke igazságos" - Írja.

A mostani vezető államférfiak tűnjenek el 
és adják át helyüket olyanoknak, akiket belátás 
vezet. Föltétlenül szükséges az összes háborús 
adósságok elengedése és pedig nemcsak Német
országnak, hanem a szövetségesek egymásközti 
kölcsöneinek elengedése is. A jóvátételi Bizottság 
feloszlatandó. Teendőit a nemzetközi bizotlság 
vegye át, melyben a legyőzött államok és a 
semlegesek is helyet foglaljanak. Az éhező 
Ausztria és Magyarország minden anyagi kár
pótlás alól mentesítendő "

Érdekes a könyvnek az a része, melyben 
Keynes leírja a három békét-csináló főpolitikust, 
valamint, ahol kimondja, hogy „bünbánalot akart 
tartani könyve megírásával, mely a versaillesi 
béke igazi képe", — bünbánatot azért, hogy egy 
ideig ö is részt vett benne, bár mint kritikus és 
nyill eszű ember hamar fölfedezte a helyes utat : 
becsülettel otthagyni a konferencia színhelyét.

Aktuális ügyek.
Az e lo kku p á lt Füzes.

A helybeli Testgyakorlók Köre ugyancsak 
kellemetlen meglepetésben részesítette a hidon- 
túli közönségnek azt a részét, mely üdülés cél
jából a Füzest szokta felkeresni.

Magas deszkakerítéssel ugyanis nemcsak 
azt a területet vette körül, mely a sport-pályán 
felül még a nézőközönség befogadására szüksé
ges, de lehet mondani, elfoglalta azt az egész 
nagy térséget is, mely a füzesi keitek előtt el
vonul, úgy, hogy még az utat is bevonta terü
letébe.

Nem tudjuk, ki engedélyezte ily nagy terü
letnek elfoglalását, de azt tudjuk, látjuk, hogy 
igy engedélyezni a kerítés elkészítését nem lett 
volna szabad.

Nincs kifogásunk az ellen, hogy a helybeli 
Testgyakorlók Köre ott sport-pályát létesített, 
de az ellen határozottan tiltakozunk, hogy akkora 
területet foglaljon le magának az egyesület, mint 
amekkorát most bekerittetett, mert ezzel a Füzes
ből teljesen kiszorítaná nemcsak azt a közönséget, 
mely eddig azt üdülőhelyül használta, és azt az 
egyesületeken kívül álló ifjúságot, mely ott ját
szadozott, — hanem lehetetlenné tenné egyszer 
és mindenkorra, hogy tanuló-ifjuságunknak ott 
játszó-tere legyen.

A diák-ifjuság pedig játszótér nélkül nem 
maradhat.

Az Ung-csatorna vize
elrontotta a galagói lefolyót, kitolta helyéből, s 
most a csatorna vize mind ott ömlik az Ung

daliás idők niagabizó, egyedül Istent félő leventéi 
immár.

Sión, ezt hát gondoljad meg 
S szabj határt bús gyötrelmednek!

Végigéneklik valamennyi strófát.
Mintha csak Gernyeszeginek, ezernyi bús 

társának mondanák!
Sióul onnan számkivetni 
Nem fog téged soha senki I

Boldogasszony anyánk,
Régi nagy pátronánk !

— kezdik most az osztály katholikus fiai. Refor
mátus, evangélikus, unitárius, mind tudja. . . mind 
velük zengi. .  . Ének a magyar nép zivataros 
századaiból... ki ne ism erné? ... Volt-e a ma
gyarnak zivatarosabb százada ? ? ?

Magyarországról, romlott hazánkról,
Ne feledkezzél cl szegény magyarokról!

Gernyeszegi egészen átváltozik. Fiatalosan, 
délcegen kihúzza magát.

— Igen, fiaim . . .  ez a magyar óra, ilyen a 
magyar óra . . .  igy akartam . . .  igy óhajtottam ! 
fiaim . . .  drága fiaim 11!

Gerendy Laci ugrik a dobogóra, a kollégium 
hires szavalója. Czuczor híres, vérforraló versébe 
fog, a Riadóba

A hallgatókon halálos dermedtség vesz erőt, 
lélekzetük, szívverésük is eláll.

Sikolt a harci sip, riadj magyar, riadj I
Harangoznak.
Az utolsó magyar órának csak fizikai vége 

van, a lelkekben ez óra sohasem homályosodó. 
Nemes, hasonlatosan az aranyhoz, ragyogó, mi
ként a gyémánt. Csak a telkek pusztulásával 
szakadhat vége.



1920. április 11. HATÁRSZÉLI ÚJSÁG. 3. oldal.

folyóba, teljesen szárazon hagyva a szobránci- 
utcai és vágóhídi medrei, holott a csatorna vi
zének tulajdonképpen épp v részeken át kellene 
beömölnie a folyóba.

Tudomásunk szerint a csatorna tisztántar
tása, a vízi müvek fenntartása a Mümalom r.-t. 
kötelessége, de ez — úgy látszik — ebbeli kö
telességének egyáltalán nem igyekszik eleget tenni.

Kérdjük : hát nincsen hatóság ma városunk
ban, mely a küzügyekkel is foglalkoznék, s mely 
kényszeríteni tudná a malom vezetőségét, hogy 
az állammal szemben vállalt kötelezettségének 
eleget tegyen, eleget tegyen pedig annál is inkább, 
mert a szobránci-utcai s vágóhídi csatornarész
nek víz nélkül hagyása közegészségügyi szem
pontból sem engedhető meg.

A Kér. Szoc. és gazdapártlistája:
1. Dr. Körmendy-Ékes Lajos, kereskedő (Kassa).
2. Szentiványi József, füldbirlokos (Beje).
3. ITefty Oy. Andor, hírlapíró (Késmárk).
4. Dr. Giller János, ügyvéd, (Lőcse:.
5. Dr. Fleischmann Gyula, párttilkár (Kassa).
6. Katona Sándor, nyomdász. (Kassa).
7. Dr. Kéler Tibor, ügyvéd (Késmárk).
8. Nagy Sándor, föidmives (Nemesmárlonfalva).
9. Slefancsik Bertalan, kádár (Kassa).

10. Kuizs Mária, munkásnő (Kassa.)
Keresztény Hxoctálisták, m unkások, p o l
gárok, m ag ya r k isgazdák, földmlvesek, 
e rre  a l is tá ra  szavazzatok! !  ! — Egyedül 
ex a a lt  l is tá n k ! A lis ta  éí-fís sxámmnl 
van je lölve a felső bal és üt köröcs- 
kével ugyancsak a felső jobb szögletében, 
e rrő l tehet m  ’y is in c rn l.Ú JD O N S Á G O K .

E L Ő F IZ E T Ő IN K H E Z  !  K é r jü k  elő
fize tő in ke t, hoyy az a j negyedévi előfize
tési f i i já t  m in d e n  levélheti' felszólítás nél
k ü l bekü lden i sxiveskedjenek, m ert nem  
va yyn n k  abban a helyzetben, hoyy m in 
denk inek  kü lö n  fe lszólítást k ü ld jü n k , v i 
szont az előfizetés megnyitása n é lkü l a 
lapot nem  e xp e d iá ika tj uk, H átra lékos  
elő fize tő inknek levelet ir tu n k .  L a p u n k  
egy negyedévi előfizetési d i ja  !> K .

— Kettős eljegyzés. Bánóczv Babyt el
jegyezte Árvay József. Bánóczy Ducit elje
gyezte Schlac/ita László.

Halálozás. Pakli Sándor g. kálit, kán- 
torlanitó márc. hó 29-én éleiének 84 közszolgá
latának 65-ik évében elhunyt. Kiterjedt rokonsága 
gyászolja. - P o lán ii Imre ny. vnt. főlevéltáros, 
életének 92. évében f. hó 3-án elhunyt. Teme
tése f. hó 4 én ment végbe.

— Jön Beszkid  A m erikábó l. Hír szerint 
Beszkid Antal, a közp. orosz Rada elnöke be
fejezte amerikai agitációs útját s március 3-án 
hajóra ült, hogy haza érkezzen. Állítólag két és 
fél millió koronát gyűjtőn az amerikai ruszinok 
között agitációs célokra.

— Adomány. Egy kapós-utcai szegény 
asszonynak Bukovics Jánosáé 10 K.-t küldött 
lapunk utján. Ezt az összegei egy előbbi jólevő 
(Schulmau) ugyanezen célú 30 koronás adomá
nyával együtt rendeltetési helyére juttattuk. — 
N. N. 65 K-t küldőit be lapunkhoz, melyet Szent 
Aulai nevében egy szűkölködő család részére 
ajánlóit fel.

— A szlovenszlíó i je g yző k  á lam ositása. 
A nemzetgyűlésen törvényjavaslatot fogadtak el, 
mely szeiint a szlovenszkói községi jegyzők ál
lami tisztviselők lesznek. A végrehajtási rendelet 
még nem jelent meg.

Föld a tis z tv is e lő k  részére. A város 
a borsólázi dűlőben lévő földjeit a tisztviselők
nek igyen használatra engedte át. A szociális 
érzékre való cselekedet, amelyet egyébként lapunk 
is sürgetett, nem szorul dicséretre.

- •  H angverseny. í.en?ye/Zsigmond zene
tanár f. hó 6-án tartolla meg a Ligethy árvák 
javára hirdetett hangversenyét, amely nagyrészt 
növendékeinek igen jól összeválogatott számaiból 
állott. Reis.nann Manci és Kornél négykezes 
játékát, Oőnczy János énekszámál, Fckésházy 
Tera érzéssel előadott és Kuss Büskétöl ügyesen 
kisért melodrámáját, Kerekes Vera kedves ének
számait általában nagy letszéssel fogadla a kö
zönség. Meg kell említenünk Fried Rózsit is, 
kinek nagy technikai tudást eláruló játékát sok 
tapssal honorálták. Szépek voltak a pici kis mű
vésznők, különösen Deutsch Ella színezet előadá
sukkal. Lengyel Zslgmond közkedvelt zenetanárunk 
elismerési aratott jótékonysággal összekötőit 
művészi élvezetszerzesével.

— A „Keresztény Népkonyha" részére 
Vrábely Józsefné 30 K, Ács Béláné 50 K, Leskó 
Józsefné 5 K-t adományoztak. Hálásan köszöni 
a vezetőség.

— A közigazgatás re fo rm ja . A várme
gyék egyesítéséről szóló törvényi a nemzetgyűlés 
már megszavazta, de jó sok időbe fog lelni, amig 
a végrehajtási rendelet is megjelenik és a tör
vényt gyakorlatban végrehajtják.

— Biróhiány a Szlovenszkőn. Szlovesz- 
kón jelenleg 72 bírói állás van betöltetlenül.

Lezuhant repülőgép. Hir szerint a 
városunkból a mull belekben eltávozott repülö- 
géposztag egyik gépmadara két utasával útköz
ben lezuhant, de emberéletben nem esett kár.

- - A kér.- szoc. párt női szakosztálya 
f. hó 16-án, pénteken, d. u. 5 órakor tartja 
rendes gyűlését a Gizella házban. Tárgy: 1. Az 
alapszabályok ismertetése. 2. A varroda ügyében 
való végleges döntés. 3. Egy köszönőlevél fel
olvasása. A tagoknak minél nagyobb számban 
való szives megjelenését kéri a vezetőség.

A sz lovák nem zeti és fö ldm űves 
p á rt a kaposi já rásban . A szlovák nemzeti és 
földműves párt képviselőjelöltje, Dr. Ivánka Milán, 
f. hó 7-én a kaposi járás néhány községében 
programm-beszédet mondott. Szükségesnek tart
juk, hogy a kapós-vidéki magyar gazdákat fö lv i
lágosítsuk affelöl, ' hogy a szlovák nemzeti jés 
földműves párt a csehszlovák kormánynak a 
pártja és ha bár éppen a nevezett képviselőjelölt 
erősen hangsúlyozta is, hogy az itteni magyarság 
érdekeit is szivén akarja viselni, azért mégis igaz, 
hogy pártja első sorban a szlovák nép kulturális 
és nyelvi jogait akarja védeni. Semmi okunk 
nevezett személye ellen egy szót is szólani de 
mégis úgy gondoljuk, hogy magyar kisgazda 
csak olyan párt jelölljeire szavazhat, amely párt 
első sorban az illeni magyarság védelmét irta 
zászlajára és az a kér. szociális párt. — Itt 
említjük meg, hogy a szlovák nemzeti és föld
műves pártnak fent említett kassai propaganda 
gyűlésén Hodzsa Milán csehszlovák unifikációs 
miniszter és még előbb a párt egy másik kép
viselőjelöltje, S/odola kormány referens egy 
szobránci népgyülésen egyáltalán nem úgy be
széltek, hogy a magyar választóknak e párt 
iráni való rokonszenvét csak a legkisebb mér
tékben is fölkeltsék.

— Isko la i értesítés. A tanitónőképző 
intézetbe és a gör. kath. polgári leányiskolába 
járó tanulók értesiltetnek, hogy a liusvét utáni ta
nítások csak április 19-éti (hétfőn) fognak kez
dődni. Az igazgatóság.

— A M agyaro rszágga l va ló  postaköz
lekedés a kereskedelmi minisztériumtól nyert 
értesülésünk szerint csakis a békeszerződés 
érvénybelépése után fog megindulni, ez okból a 
postahivatalok sem vehetnek fel Magyarországba 
szóló küldeményeket s ilyenek idegen államokon 
keresztül való eljuttatása sem ajánlatos

— M agyaro rszág i liire k . Károlyi Mihály 
a cseh kormánytól Braziliába szóló útlevelet kért 
s azt meg is kapta. Hogy mikor utazik el, azt 
még nem tudják. A magyar szabadkőműves 
páholyok beszüntették működésüket. — Buda
pesten a tisztviselők létszámát olykép fogják 
leszállítani, hogy a gazdagabb notórius szabad
kőműveseket elbocsátiák, a többit nyugdíjazzák. 

A zágrábi „Híradó" jelenti, hogy Csernoch
János hercegprimás az amerikai magyarokhoz 
pásztorlevelet intézett, amelyben felhívja őket. 
hogy kérjék az amerikai kormánytól a népsza
vazás elrendelését az egész Magyarország te
rületére. — (CTK.) Apponyi megérkezett Buda
pestre. A pályaudvaron a magyar royalista párt 
fogadta. Apponyi Győrben is beszélt, hol a 
vonat néhány percig állott. Kifejtene, hogy nem 
hagy fel a reménnyel a békefeltételek változtatását 
illetőleg. Eljön még az idő, mikor a sokat szen
vedett ország elégtételt kap. Apponyi vonatán a 
delegációhoz beosztott nagyhatalmi tisztek is 
jöttek Budapestre. — A „Journal d ’ Itatta" je
lenti, liogy Olaszország a nagykövetek tanácsá
nak hétfői ülésén nem járult • hozzá a magyar 
békekérdésben hozott határozatokhoz. — Ame
rikának aggályai vannak a magyar békeszerződés 
körül, ezért a szövetségesek legfőbb tanácsa nem 
jött elő azzal a tervezett és a nagykövetek ta
nácsa elé szánt javaslatával, hogy a magyar bé
keszerződés dolgábaii en bloc döntés történjék 
s ezzel Magyarország állásfoglalását mielőbb 
megtudhassák. — A bolsevizmus alatt történt 
1Ü00 névmagyarosítást érvénytelenítették.

- -  Fö ldosztás. A lucskaiak részére márc. 
28.-án földet osztottak a 6513 holdas Schőnborn- 
birlokból. A földosztást természetesen úgy kell 
érteni, liogy a csehszlovák birtoktörvény értel
mében földet kaptak bérbe. Vrbiiiken ünnepélyes 
fogadtatás volt, diadal kapuval, fűvel, sóval, víz
zel fogadták a megjelent urakat, Páris tábornok, 
Brejcba, Volosin, Gagatkó stb, voltak ott. Ma 
már azonban a lucskaiak ismét elégedetlenkednek, 
liogy igazságtalan volt az osztás.

— Nyári időszámítás. Magyarországba 
utazók figyelmébe ajánljuk hogy ott április 5-én 
a nyári időszámítás lép életbe.

Esküvő. Uher FUlöp és Rntsek Ágnes 
f. hó 11-én vasárnap d. u. fél 5 órakor tartják 
meg esküvőjüket a róni. kath. templomban.

— Kiütéses tífusz. A napokban egy k i
ütéses tífuszban megbetegedett és meghalt em
bert temettek városunkban. Felhívjuk a közönség 
figyelmét arra, liogy a fokozott szabad levegőn 
való tartózkodás a gyakori kézmosás, a lakások 
sűrű szellőztetése a legjobb ellenszere minden 
ragályos betegségnek.

— A vasúti teherárutarifá t a „Narodni 
L isti" jelentése szerint julius elsejétől kezdve újra 
felemelik.

— Kérelem a tanügyi referenshez. Egyik 
munkácsi laptársunk Ír ja : A mull héten rendelet 
meg, mely szerint a tanév végén a gimnázium
ban — ez évben kivételesen — a magyar tanu
lók magyar magánvizsgát telietnek a később 
megbatározott formában. Ha már méltányosak 
akarnak lenni, akkor terjesszék ezt ki a tanítókép
zőre és a polgári leányiskolára is! Ezt a kérést 
szülők terjesztették be hozzánk, s mi készséggel 
továbbítjuk a tanügyi referens ur elé.

— Német nyelvi tanfolyam ot (kezdők
nek), német irodalmi tanfolyamot (elöhaladották- 
nak), valamint német kereskedelmi levelezési 
tanfolyamot nyitok. Egy-egy csoportba 10 nö
vendéket fogadok be, heti 3 órai tanitás mellett 
a tandíj á havi 10 K. Jelentkezni lehet jövő hé
ten hétfőn, kedden és szerdán 4—5 között 
Dajbóc u. 10. Wilcsek házban. Stauber Ida.

— Kun B éla sógora. Vass—Wasserman 
Samu, aki a magyar bolsevizmus alatt Kassa 
város föispánféléje volt, rokonai látogatására (???) 
városunkba érkezett. Kalandos hírek járnak a 
városban, némelyek már — csináltatnák is a 
vörös lobogókat.

M egalaku l a V ybor. Hir szerint az ung
vári Vybor 6 magyar, 6 zsidó és szlovák, végül 
6 ruszin tagból rövidesen megalakul.

— H űtlen  kocsis. Szinicska Báránszki 
János, Juhász Imre volt utmester, jelenleg szállító 
és fuvarozási vállalkozó kocsisa, aki gazdájánál 
több, mint egy éve szolgált, hűtlen lett gazdá
jához és elvetemült gonoszságra szánta rá magát. 
Nagypénteken reggel ahelyett, hogy a perecsenyi 
állomáson lévő kincstári fűrésztelepre szállította 
volna azt a szekér cémentet, amelynek szállítását 
gazdája elvállalta, — ahelyett a két lóval, sze
kérrel és cémenttel együtt megszökött és úgy 
látszik, nem is akar visszatérni. A csendörség 
minden irányban erősen nyomoz utána és hir 
szerint már nyomában is volna. A kocsis remete
vasgyári származású.

— Egy álló ruhafogas, esetleg előszobái 
ruhaállvány megvételre kerestetik. Cím a kiadó- 
hivatalban.

Sportélet köréből.
Az U. A. C kabaréja.

F. hó 7-én szerdán rendezte meg előadását 
az UAC., mely előadást jobb kifejezés hiányában 
kabarénak (mely szó eredete óta bizonyos mér
tékig frivol zagyvaságokat határoz meg) kelt 
neveznünk. A kabaré oázisként hatott az utóbbi 
idők elhamarkodott, jórészt Ugyefogyott szerep
lők által előadott kabaréi között, melyekről 
aztán a szereplők iránt való kíméletből, mint a 
„szezon legsikerültebb előadásáról" emlékez
tek meg.

Kissé késve, de nem elkésve lépett ki az 
UAC. műkedvelői gárdája. Kissé megvárakoztatta 
közönségét, — mely közönség oly annyira elüt 
az utóbbi évek u. n. hadi közönségétől. Pedig 
ez a közönség is szeret s tud mulatni. Az öre- 
gebbje cigányzene mellett víg dáridó közben haj
nalig tarló mulatságokban verte el ősi birtokát. 
Ropogós százast kentek a more pofájához, 
amikor még more-nak és cigánynak hívták a 
népzenészt. A fiatalabbjának mindebből már 
semmi sem jutott. Ezeknek be kellett érniök 
magyar nóta helyett Zerkovic és Kalmár kup- 
tékkal, adomázgató táblabirák helyett Gábor 
Andorral, karcsú derekú, bogárszemü leány helyett 
feminista eszmékért lelkesedő hölgyekkel, kiknek 
eszmei ideálja Beregi Oszkár s a többi zsidó 
színész. De ezek is tudnak kacagni és kacagtatni, 
tudnak lelkesedni és főként tapsoln i!

Jólesett a szemnek a csípőig dekoltált 
hölgyek helyett, kik hóditó parfümmel igyekeztek 
testük oly annyira közönséges és jellegzetes 
illatát elviselhetővé tenni, egy kis keresztény 
inteligenciát látni.

Az előadás Torna-szabadgyakorlattal kez
dődött, melyet az UAC. torna-csapata mutatott 
be szabatosan. A gyakorlat a háború egyik nép-
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szerű bakanótájának: „Édes rózsám úgy harcol
jon, hogy a cárnak ne maradjon kozákja' dalla
mának ütemeire történt. Nyilván a nóta felszó
lítása eredményezte, hogy a tornacsapat, mely a 
legfiatalabb korosztályból került ki, oly buzga
lommal döngette az úgynevezett világot jelentő 
deszkákat, hogy abban az esetben is ha a cár 
még élne, hű kozákjai ijedten menekültek volna 
a — sugólyukba. A tornász-csapat, miután a 
kozákokat sikeresen megszalajtotta, maga is 
diadalmasan visszavonult, a közönség pergötaps- 
tüzében. A stratégiai terep-föladás folytán üressé 
lett színpadot Kende Mária és Sientkereszthy 
Pál foglalták el s a Nagyanyó cimil páros vlg- 
jelenetet adták elő kedves közvetlenséggel. Kende 
Mária, mint Nagyanyó s egyben önmagának 
unokája és viszont, csak nagyon nehezen tudta 
nagyanyó kopott ruhái alá rejteni bájos fiatal
ságát, s fekete szemüvegén is keresztül csillant 
sötét fekete szemének fényes ragyogása. (Erős 
a gyanúm, hogy a nagymamák’ szívesen vennék, 
ha egyenlő korúak lennének unokájukkal.) M i
után Nagyanyó, mint unoka, férjhez ment, zon
goraszám következett, melyet városunk elösmert 
legkiválóbb zongora művésze, Lengyel Zs., illetve 
müvésznije: Koffman Emmy adott elő. A művészi 
routinnal előadott zeneszámuk páratlan tetszést 
s ennek eredményét: sikert aratott. A negyedik 
szám az Egérke cimtl szintén vigjelenet volt, 
melyet Fekésházy Tera és Orthó Dániel adtak 
elő. Az Egérkével együtt Orthó Dániel is egér
fogóba került — a Fekésházy Tera egérfogójába, 
mely ellen Orthó sokkal kevesebbet panaszkod
hatott, mint az egér.

Alig hogy a házasságot eredményező Egér
két megfogták, Kende Nóra lépett fel és először 
a „Pillangó kisasszony" c. operából, majd a 
„Prater-dal“ és az „A lom " cimtl áriát adta elő 
olyan művészi tökéletességgel, amelyet csak hi
vatásos művésznők gyönyörködtethetik a kö
zönséget.

A hatodik szám a Porcellánfigurák verses 
magánjelenet volt, melyet Tomcsiinvi Béláné adott 
elő páratlan hatással, csodálatos megelevenítő 
erejű szavalatával, melynek minden egyes szava 
szívből jö tt s szívhez szólt. (A darab a háború 
folyamán a román betörés után Íródott, de ma 
— sajnos — épp olyan, vagy talán még inkább 
aktuális.) Az egyes porceilánfigurákat valóságos, 
élő, beszélő, bájos, néző és igazi rnennyasszony- 
káknak való édes babák adták. Valamennyien 
szépek, elragadóan bájosak voltak Qraciózu- 
sabbak, mint a legmiivésziesebb francia nippek.

Befejezésül a tornacsapat mutatott he szer
tornagyakorlatokat. A tornászók közül különösen 
Péter Dénesi kell külön kiemelnünk, kinek ritka 
szabatossággal s könnyedséggel bemutatott gya
korlata általános feltűnést keltett.

Az egyes számok preciz betanításáért 
Morvay bácsit kell még megdicsérnünk.

Az U. A. C. kabaréja olyan általános nagy 
tetszést aratott, hogy annak főbb pontjait az 
előadáson részt nem vett közönség általános óha
jára 18-án d. e. 11 órakor a városi színházban 
egy matiné keretében mérsékelt belépési dijak mel
lett meg fogják ismételni. A megismétlendö pro- 
gramm pontok a tornagyakorlatokon kivül a 
Kende Nóra ének, illetve a Lengyel Zsigmond 
zeneszámai, továbbá a Porcellán figurák cimii 
verses jelenet, melyhez a zenét ezúttal Koffman 
Kázmér fogja szolgáltatni. Jegyek már most is 
válthatók Boross Zsigmond divatkereskedésében.N YILT -T É R *)

Válasz az „Ungvári Közlöny" 
támadására.

Az Ungvári Közlöny április 7-iki számában 
„M iért váll ki Kubovcsik az UTK.-ból. A kilépés 
igazi oka" cim alatt támadó közlemény jelent 
meg ellenem. A közlemény foglalkozván az UTK.- 
ból való kilépésemmel, továbbá kilépésem okáról 
a Határszéli Újságban közreadott nyilatkozatom
mal, azt hja, hogy kilépésem igazi oka egészen 
más, mint amit én a H. U.-ban felhoztam. A 
közönség még emlékezni fog rá, hogy kilépése
met azzal okoltam meg: „Meggyőződtem arról, 
miszerint az UTK.-ban a testnevelés ügye bur
koltan egy felekezet érdekeinek van alávetve; én 
pedig sportelveimmel s az UTK.-nak alapszabá
lyaival is össze nem egyeztethető célok szolgála
tába nem állok". A Közlöny támadása most abban 
áll, hogy magát nálam „benfentesnek" képzelve, 
az én kilépésem igazi okáról mer nyilatkozni s 
e nyilatkozatban azt meri állítani, miszerint csak 
azért léptem volna ki az UTK.-ból, mert a leg
utóbbi közgyűlésen kibuktattak az elnökségből.

■) E rovatban közltittekérl nem vállal felelősséget 
a szerkesztőség.

Mégis csak elbizakodott komiszság kell 
ahhoz, hogy az én cselekvésem okaiként valaki 
más okokat merjen felhozni, mint amiket én tudok 
és nyilvánosságra hozok! Elhiszem, hogy a Köz
lönynek kellemetlen volt az én megokolásom; 
elhiszem, hogy mint zsidó újság nyilatkozatom
nak önmagára nézve is kellemetlen voltát enyhiteni 
akarta, de hogy hiábavaló és nevetséges önvédel
mében ismét a hazugság és a rágalom eszközéhez 
folyamodjék, mint ahogy a Határszéli Újsággal 
való polémiájában most nemrég tette, ezt mégsem 
hittem volna. Egyben Igazat kel! adnom a Közlöny 
egyik volt munkatársának, aki azt állítja, hogy 
a Közlöny szenylap, melynek kiadója, Kreisler, 
a proletárság 50 filléreire pályázik.

Térjünk a dologra! Hazudik a Közlöny, 
amikor azt állítja, hogy engem az UTK. idei köz
gyűlése az elnökségből kibuktatott. Én az elnök
ségről már a mull ősszel lemondtam, lemondá
somat a választmánynak levélben bejelentettem 
s a választmány lemondásomat elfogadta. Engem 
tehát az idei közgyűlésen az elnökségből kibuktatni 
nem lehetett, mert elnök nem voltam, elnöknek 
jelölve sem voltam.

Hazudott a Közlöny másodszor, amikor azt 
állította, hogy én az elnökségre aspiráltam. Én 
az elnökségre nem aspiráltam és a kandidáló
bizottság ülésén nyiltau ilyen értelmű kijelentést 
tettem.

Hogy miért mondtam le az ősszel az elnök
ségről és miért nem vágytam arra többé, arra 
még rátérek.

Hazudott a Közlöny harmadszor akkor, 
mikor azt állította, hogy én kortesbeszédet mond
tam. ón ugyan felszólaltam a közgyűlésen, de hogy 
beszédemben egyedül a sportérdek vezetett, ezt 
az alábbiak fogják megvilágítani. Beszédemben 
távolról sem mondtam azt, amit a Közlöny szavaim
ként leközölt s amely közléssel negyedszer is 
hazudott, csakhogy elnökaspiráns sziliében tün
tethessen fel. Ez a negyedik hazugság a szem
telenség jegyében minősül, mert ellenkezőleg 
éppen Kreisler a támadó lap felelős kiadója 
volt az, aki ilyen értelmű kijelentést tett a köz
gyűlésen és erről lapjában be is számolt.

A Közlöny nagyobb hazugságainak felsora
koztatása után lássuk az igazságot:

Fentebb említettem, hogy az elnökségről 
már az ősszel lemondtam. Lemondásom oka már 
akkor is az volt, amivel most kilépésemet indo
koltam, hogy tudniillik az UTK. egy felekezet 
érdekeit szolgálja és én mint keresztény és 
demokratikus gondolkozást! ember nem akartam 
egy ilyen egylet vezető „diszgoja" lenni. Már 
akkor is gondolkoztam azon, hogy az egyletből 
is kilépek, reméltem azonban, hogy minden meg
változik, reméltem az utolsó percig s e célból 
történt a közgyűlésen való felszólalásom is, 
evégből helyeseltem a Lukács dr. illetve a Lám 
Elemér elnökké való kandidálását, kiknek meg
választása esetére kijelentettem, hogy hajlandó 
leszek az athletikai szakosztály vezetését az UTK.- 
ban elvállalni. De mikor azt láttam, hogy disz- 
elnöknek a jelenleg cukorpanamában kompromittált 
Halász testvért kandidálták, amikor láttam, hogy 
a közgyűlésen ugyanezt az urat már elnöknek 
léptették elő, amikor Kreisler fenyegető szavait 
végig hallgattam, akkor már teljesen tisztában 
voltam azzal, hogy itt javulás nem várható, hogy 
itt egy ugyanazon felekezetből való nem is sze
gény, hanem ellenkezőleg bötárcáju családi klikk 
keresi a maga céljának elérésére alkalmas em
bertömegeket s nekik az igazán mellékes, hogy 
milyen cimen tömörítik hadseregüket, teslőrcsa- 
patukat, a fő, hogy együtt legyenek és kéznél 
legyenek. A fő, hogy a tömegek ne lássanak át 
a szitán, a fő, hogy a jelszó hangzatos legyen, 
a fő, hogy az uj idők divatjának megfelelően 
égig hangozzanak a „munkásérdek • ’ „munkásság" 
„proletárság,, stb. szavak, a háttérben pedig biz
tosságban maradjon és nőjjön az egész komé
diát csak önzésből csináló klikk pénzeszsákja, 
tőkéje, az úgynevezett „kapitalé". Ismerjük már 
az ilyen fogásokat, sajnos egy kicsit későn is
mertük meg.

Ha tényleg sportérdekek vezették volna 
őket, akkor "nem lett volna szabad ezt az elke
seredett hadjáratot indítani ellenem, roszakaratu 
híreszteléseket terjeszteni kilépésem felől és be
lekényszeríteni engem abba, hogy olyan kijelen
téseket tegyek, amelyek feszélyezhetik a még ott 
lévő 5 vagy 6 keresztényt. Nem lett volna sza
bad éppen teám támadni, aki egyévi működésem 
alatt éppen sportszempontból mégis csak csinál
tam valamit.

Lépten-nyomon hallom, hogy lehetetlenné 
fognak engem tenni. Hogy miképen, azt cl se 
tudom képzelni, de hogy miért, azt tudom s a 
keresztény társadalom is fogja már sejteni. Hasa 
Péter nyilatkozata a bíróság előtt rájuk nézve bot
rányos meglepetést tog még okozni. Egyelőre csak 
annyit, hogy nem sikerült a Közlönynek ismét 
kél „go jt" egymás ellen felállítani.
Nyomatott Földesi Gyula könyvnyomdájában, Uihorod.

Azért akarnak engem lehetellenné tenni, 
mert én semmiféle presszio, vagy pláne terror 
hatása alatt a magukat proletároknak hirdető 
úgynevezett „burzsujok"-nak szolgálatába nem 
akarok állani. Ezeka „burzsujok", ha érdekeikiöl 
van szó, szemtelenül az erszényükre mutatnak és 
az igazi robotoló proletárság rovására megvesz
tegetésekkel viszik előre kapitálista terveiket, én 
pedig ebben nem vagyok az ö emberük. Azért 
törnek rám, azért fenyegetnek, azért piszkolnak 
és hurcolnak meg, mert hallgatásra akarnak birni, 
én pedig kijelentem, hogy ennek dacára keresz
tény hitemnek sem megtagadója, sem árulója nem 
leszek, bár van sok keresztény e városban, aki 
különféle cimek alatt vállalja a Jttdás-szerepet.

Ezek után csak arra kérem az igazságszerető 
közönségei, hogy minden ellenem irányuló rá
galmat vagy sértést tudtomra adni szíveskedjenek, 
hogy a bujkáló becsületrablókat azon melegi- 
ben rajta csíphessem és átadhassam oda, ahova 
tartoznak.

Kubovcsik Andor.

Felszólítás.
Az Ungvári Közlönyben „növendék-sztrájk'' 

cimen megjelent közleménynek Íróját úgy magam, 
mint a növendékeim nevében felszólítom, hogy 
magát személyesen vagy levélben megnevezze!

Lengyel zenetanár, 
Uj-tér II . íNehrebecky féle ház.)S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K .

Koncháza. A választás technikailag úgy fog tör
ténni, hogy minden választó annyi lisztát kap, ahány 
párt az iiletö kerületben je lö lt. Kap azonkívül a szavazó 
két borítékot is Az egyik borítékba beteszi azt az egy 
lisztát. amelyre szavaz és bedobja az (imába, a másik 
borítékba beteszi a fölmaradó többi lisztát és leadja. A 
lisztén törölni nem szabad. A szavazás kötelező.

H. M .-né. Az italmérési engedélyek 1 . részéi zsi
dók fogják megkapni. A keresztényeknek- ., rész van szánva 
az engedélyekből. Csak büntetlen előéletű, nem alkoho
lista es tőkével biró emberek kaphatnak engedélyt. Az 
összes revízió alá vont kérvényeket döntés előtt az 
Ipartársulatnak is megküldik, hogy annak vezetősége is 
beleszólhasson tagjainak exisztenciális ügyébe.

D olhal e lő fize tők. Az előfizetési dijakat nem kap
tuk meg. Egyiköjiiknek levelet irtunk.

darab 
válogatott 
szövött

(100 kgr.-os), kisebb tételekben is eladó

Szántó-Testvéreknél, Széchenyi-tér S Í  széni a la tt.

MarSwvits isnyhért
okleveles mérnök műszaki és 
kereskedelmi irodá ja  e lvá lla lja

F e d é lh é ja lá s o k
komplett kivitelét I. a. békéi minő
ségű aszfalt impregnált papirleme- 
zekböl (ilyen lemezeket eladásra is 
raktáron tart)

M almok, m ezőgazdaságok,
fűrészek, borászati és egyéb üzemek 
fentartásához szükséges összes anya
gok (Így pl. tömitö szerek, szíjak, 
olajok, szerszámok, gépek és gép
részek) szállítását;

Iparvágányok
építéséhez szükséges anyagok s for
galmi eszközök beszerzését. :: ;:

Iroda. ÜZSHOROD (UNGVÁR) QOMHALJA-UTCA 24.
Lerakat: Vargasor, Rozgonyi-telep.

M EG ÉRK EZETT
A P R Í M A  M IN Ő S É G Ű

FEHÉR SZÖVŐ-PAMUT
(békebeli), 12-es számú, mely a

h a tó s á g  által megállapított árban
kicsiben és nagyban kapható

csomagonkínt 5 angol font súlyban

Szántó-Testvéreknél,
Széchenyi-tér 37. sz. alatt.




