
16. számX III . évfolyam. Uzhorod (Ungvár), 1920. április 18.----.-------—— -

Egész é v re .............. 36 K jj Negyedévre . . . .  9 K
Félévre ..................18 K || Egyes szám . . . .  80 f.

ELŐFIZETÉSI ÁR
helyben házhoz szállítva, vidékre postán küldve :

Külföldi előfizetéseknél a postabér megtérítését kérjük 

Hirdetések díjszabás szerint. — Nyllttér soronklnt

A nyílttéri és hirdetési dijaid előre fizetendők. 
TELEFON SZ: 37.

POLITIKAI HETILAP
=  MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP REGGEL 7 ÓRAKOR.

Felelős szerkesztő:
MAGVAR BÁLINT.

Szerkesztőség: Rákóczi-ucca 8. sz. Kiadóhivatal: Teleky-ueca 5 sz,

SZ ILÁ N K O K .
NAGYKAPOSON a Kér. Szocialista és Ma

gyar Kisgazdapárt együttes népgyülésén megle
hetős számban vetlek részt olyan elemek is. akik 
sem nem keresztény szociálisták, sem nem ma
gyarok, de még nem is kisgazdák, sőt egyenesen 
— szatócsok, korcsmárosok, árendások, kóklerek, 
közös néven : zsidók. Mig a szónok — írja ottani 
tudósítónk — a kassai magyarság üdvözletét és 
üzenetét tolmácsolta, addig ezek a fentnevezett 
nem-keresztények és nem-magyar kisgazdák az 
ott jelenlévő keresztényeknek és magyar kisgaz
dáknak azt próbálták titokban a fülükbe súgni, 
hogy a keresztény szociális párt bele akarja vinni 
a „magyar vallásba'1, már mint a református val
lásba is a —• misét. így akarták a magyar vallásit 
embert elijeszteni attól a párttól, amely az itteni 
magyarság érdekeinek védelmét tűzte ki célul és 
irta fel többek között fehér zászlajára. Hát az 
bizonyos, hogy ezek a destruktív, rombolásra 
született elemek, ezek az öntudatlan Kun Bélák 
és tudatos lélekölő Szamuellik, ezek nem csinál
nak belőle lelkiismereti kérdést, hogy milyen esz
közökkel bontsák meg az egyesülni akaró 
keresztényeket. íme: hogyha kell, még tlieolo- 
gusoknak is felcsapnak. A régi, igen jól bevált 
recept a keresztények legyőzésére mindig is ez 
volt a zsidó berkekben: ahol lehet, önmagukat 
tolni fel az egyes csoportok és osztályok veze
tőivé, ahol nem lehet, azokat a csoportokat szét- 
ugrasztani, egyedeiket egymás ellen bizalmatla
nokká lenni. A zsidóság sehogysem tud megbé
kélni azzal, liogy most egy olyan országgyűlési 
párt legyen, ahol nem ők a vezetők és első em
berek. Ravaszsággal, becstelenséggel, pénzzel, a 
legkétségbeesettebb erőlködést fejtik ki tehát, 
hogy ezt a pártot felbomlasszák, vagy a ható
ságok előtt kompromilálják, sőt Losoncon meg
történt az. is, hogy „magyar nemzeti párt" címen 
zsidók álltak össze, zsidó jelölttel, csakhogy a 
magyarság szavazatait megosszák. A mi sajtónk
nak gáncsot vetni (emlékszünk meg az Esti és 
Határszéli Újság bojkottjára!), a mi embereinket 
szétzülleszteni, ugyanakkor a lefogott és bűnös 
kommunisták szabadlábraheiyczésére mindent el
követni: ez az ő programmjuk — és a keresz
tény szociálista gyűléseken való ördögi alattomos 
konkolyvetés a programmbeszédjük. De jól je
gyezzék meg, hogy arra a magyar ember már 
nem fog többé éljent kiáltani!

* *
A DUGÓHÚZÓ is szerepel a Munkás Ú j

ság vezércikkében, amelyet Horthy magyar kor
mányzónak sárral, piszokkal való megdobálása, 
beronditása céljából eresztett meg az elmúlt héten 
a fentnevezett újság. A dugóhúzó ugy szerepel 
ebben a cikkben, mintha azt a Havai-szigeten 
oltárra tették volna és imádták volna a félvad- 
emberek, mivelhogy ók olyat még sohasem láttak 
és valami túlvilági dolognak képzelték. Szóval a 
Munkás Újság szerint a dugóhúzót a Havai szi
geten imádták és táncolták körül a fétis-imádók. 
A dologról mi is tudunk, de modern kiadás
ban. A dugóhúzót a pajcsszel, Havai-szigetét az 
1918. és 1919. évi Budapesttel, a fétis-imádókat 
az elbolonditott magyar munkással és magyar 
néppel helyettesítve, a következő helyzetet kapjuk : 
Anno 1918. és 1919-ben, az u. n. Károlyi-féle 
forradalom és a Kun-kormány idején Budapesten 
a józan Iliitő l és nemzeti érzéstől megfosztott 
magyar munkásság a dugóhúzót, vagyis hogy a 
pájeszt tette fel Budapesten az ország oltárára 
és azt imádta. Ezt a dugóhúzót vagyis pájeszt a 
magyar munkásság ugyan ismerhette. — és pedig 
nagyon is közönséges galíciai oldaláról ismer
hette , de elhitették vele, mintha annak abban 
az időben csodás erő adatott volna és az a pájesz 
volna hivatva egy öt éven át vérzett és elvérzett

ország megmentésére. A nép hitt a dugóhúzóban. 
132 napig uralkodott a Kun-kormány, miközben 
a nép még testét is vágni engedte már, már a 
vért is kiserkedzte magából, de a csoda nem 
következett be és ekkor Palesztinába kezdte kí
vánni a dugóhúzót, vagyis a Kun-kormányt. Ezért 
némelyek nagyon haragusznak most a csalódott 
népre és bizlos helyről bUzbombákat eregetnek 
fel, de a bilzbombák saját kiindulási pontjaikba 
esnek vissza és ott szülik a természetes hatást, 
így van.

Nem hisszük,
hogy a z7í///íá:h.s- ember szava hangzanak azon a 
minden szennyet eltűrő papíron, amelyet itt a 
„nemzetközi szociáldemokrata párt" hivatalos ú j
ságjának mondanak.

Nem hisszük, hogy te volnál az, te józan 
gondolkozást!, egészséges logikájú munkás-em
ber, aki ott beszél. Nem hihetjük ei, iiogy ennyire 
tótágast állott volna benned a lélek, igen, a 
lélek, amelyet az a minden szennyet eltűrő újság 
befogad s amelyről te mégis csak hiszed, hogy 
a te Urad Istened teremtette beléd!

Ha ez a te szavad volna, akkor neked két
féle volna a beszéded és mi nem tudnók, mikor 
monda ajkad azt a szót, amely igazi témád: 
akkor-e, amikor az a minden szennyet eltűrő 
papír megjelenik, avagy akkor, amidőn vasár- 
és ünnepnapokon a keresztény templomok mind 
a hárma megtelik, amikor te imádkozván, Isten
nel beszélsz, és amidőn este az asztal mellől még 
késsel, villával a kezedben, rászólsz az ágyra 
kapaszkodó kis-inges gyerekre, hogy: „imád
kozni !“

Eszerint teneked kétféle szavad is lenne?
Mi azt hisszük, hogy te egészséges gon

dolkozást!, becsületes élettől szabályosan mozgó 
kézi és szellemi munkás, te sem az első esetben, 
(az újságon tudniillik), sem a másodikban (az 
imádkozáskor) nem hazudol. Az első esetben 
mások hazudnak helyetted a te nevedben, de fő- 
képen neked, hogy egészséges gondolkozásodat 
meghibbantsák, hogy odavezessenek az örvény 
szélére, ahonnan messze belátni a piszkos szen
vedélyek világába, de ahova a te becsületes 
lelked odaégne.

Mi tudjuk, hogy nem te beszélsz arról a 
telenyomatott fehér papírról, hanem azok, akiket 
a te jóravaló természeted odaengedett jutni a 
fejed fölé. A te nevedben káromkodnak ezek a 
perverz hajlamú, leerkölcstelenedett, mindenre 
kapható zsidófiuk. mert biztosak benne, hogy te 
a hátuk mögön állasz.

De mi lenne, ha egyszer csak olyan napra 
virradnának ezek a nagyhangú zsidógyerekek, 
amely napon te, keresztény munkás, ellépnél 
mellőlük? Ha lehullana szemedről a töltik rátett 
görbe lencséjtl, hamisan mutató pápaszem ? Ha 
a te — fajtádnál fogva — csendes, mindenbe 
belenyugvó természeted egyszer csak nem nyu
godna már bele mindenbe, hanem felforrna cs 
kérges kezed egy szakavatott kanyaritásával le- 
guritanád ezeket a meggörbült, kéjtől kiaszott 
gerincű köpdüsöket arról a polcról, ahová a te 
erős, munkás válladon emelkedtek?

Tudod, mi lenne? Akkor ezek a nagyhangú 
demagógok, ezek a nagyitő üveggel nézve is 
— semmikké zsugorodnának össze és kezüket a 
gyávák szokása szerint összekulcsolva könyörög
nének hozzád kegyelemért.

Igen, könyörögnének hozzád, hozzád, a le
nézett, az orránál fogva vezetett £d/-hoz. A gól
hoz könyörögnének ők. az Isten választott népé
nek nagy gonddal kiválogatott alattomosképii 
istentagadói.

De igy? Így vígan és napról-napra szem
telenebből ’ dobálják sárral a te nevedben mind

Lapunk mai száma 4 oldal.

azt, ami neked szent és megbecsülhetetlen. Meg
pofozzák a te Istenedet, mert nem félnek tőle. 
Azért nem félnek, mert tudják a régi, jó magyar 
közmondást: „Az Isten nem ver bo tta l!"

Nem ver? . ..
Hej, ha verne, hej, ha ütne akármilyen bot 

is, tudod, mi történnék, te józan gondolkozásu 
munkás-ember? Az történnék, hogy a bottól ezek 
a ványadt inti hős zsidógyerckek ugy megfutnának, 
mint a lavina és ugy taposnák egymás görbe 
lábát, m inta parancsolat!

De az Isten botja nem üt. Az Istennel el 
tudnak bánni innen alulról És hogy más bot is 
akadhat, arra még nem kell gondolniok, mert sok 
a fáradtság, több az élet terhétől kimerült, fáradt 
munkás, mint a verni való, istentelen álnok.

Keresztény szociálista programm.
Népgyülések a nagykaposi és ungvári járás 

magyar falvaiban.

A kassai választókerület keresztény szoci
álista pártjának kiküldöttje, Bakos István gazda
sági akadémiai tanár, ma egy hete, vasárnap 
kezdte meg a nagykaposi és ungvári járás ma
gyar falvaiban a kér. szociálista párt jelöltjeinek 
megbízásából és azok nevében a párt programm- 
jának ismertetését, vagyis a -  programmbeszé- 
deket. Vasárnap délelőtt Dobóruszkán, délután 
Nagykaposon, másnap Sztirtén, kedden Csapon 
stb. voltak népgyülések. Nagykaposon majd
nem az egész járás képviselete előtt beszélt 
Bakos István, aki mindenütt részletesen ismertette 
a kér. szoc. párt programújának legfőbb pontjait 
és kifejtette, hogy a magyar választóknak, igy a 
magyar kisgazdáknak is ezt a pártot kell a vá
lasztásokon győzelemhez segiteniök, mert egyedül 
ez a párt van hivatva arra, hogy a társadalom 
egymással szemben álló osztályait egybeterelje. 
A magyarságot összetartásra, egyben a legbuz
góbb munkára hívta fel mindenütt a szónok, aki 
nem Ígért ugyan kimondhatatlan kincseket" és 
tenger legelőt, mint a pár nappal azelőtt ott járt 
Ivánka szlovák nemzeti- és földmüvespárti kép
viselőjelölt, de őszinte magyar érzéssel tárta fel 
fajunk hibáit is és kijelentette, hogy abban rejlik 
gazdasági jobblétünknek titka, hogyha ősi hibáin
kat elhagyjuk és végre-valahára összetartó és 
munkás, tanulékony, gyakorlati magyarokká válunk.

Lehetetlen ezen a helyen mindent leírni, amit 
Bakos a kér. szociális programul fejtegetésével 
kapcsolatban mondott, de nagyon érdekes, amit 
például a zsidókérdésről kijelentett.

„Nem bántunk mi senkit — .mondotta, — 
nem embertársaink ellen akarunk mi dolgozni, 
legalább is nem tisztességes emberek ellen, hanem 
a lelketlen és aljas kufárok ellen, akik egyedül 
a maguk hasznát, nem pedig egyúttal minden 
ember boldogulását akarják munkálni. Mi nem 
harcolunk n zsidók ellen, de harcolunk a keresz
ténység ellenségei elleti".

A keresztény szociális párt és a kisgazda- 
párt program ijának kölcsönösségére célozva, egy 
helyen ezeket mondotta Bakos:

„Tudjátok nagyon jól, keresztény kisgaz
dák, hogy ti vagytok a szó első értelmében vett 
munkásai a földnek, ti munkáljátok azt, bár a 
mások által készített szerszámokkal, ti túrjátok, 
ti művelitek azt, ti adtok kenyeret a többi mtin- 
kástestvérekneK. Az olyan ipari munkásokhoz, akik 
semmit sem dolgoznak, nektek nem lehet semmi 
közötök, nektek azoktól jogotok van megtagadni 
a betevő falatot, - de aki a maga ipara táján 
éppen ugy megteszi a magáét, mint ti a szántó
földek táján, annak érdekeit, mint a magatokét, 
ugy kell segitnetek. Nem szabad elnézni, hogy 
ezek ipar és munkaalkalom nélkül szűkölködje
nek, mert az reátok is hátrányos, és nekik halál*.
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Ami az illeni magyarság killön érdekeit és 
védelmét illeti, utalt a kassai kér. szociálista je
lölteknek a kassai választási gyűlésen elhangzott 
szavaira, ahol például Körmendi-Ékes Lajos, a 
párt első jelöltje a következőket mondotta:

„ . . .  Mi, Szlovenszkó magyarsága, nem ké
rünk a magunk részére több szeretetet és meg
értést, mint amennyi a mi lelkűnkben élt és él 
a szlovák néppel szemben. Természetesen, a mi 
hiba volt a múltban, az hiba lenne a jövőben is. 
Nemcsak azért, mert most már a Wilsoni elvek 
alkalmazása az egyedül lehetséges nemzeti poli
tika, hanem fokozott mértékben hiba lenne azért 
is, mert nem szabad elfeledni,

A békeszerződésben 
biztosított kisebbségi jogok alapján állva, a leg- 
energikusabban tiltakozni fogunk az ellen, hogy 
a szülők ne választhassák meg szabadon az is
kolát, amelybe gyermekeiket beíratni akarják. 
Nekünk pl. Kassán gyönyörűen fejlett, minden 
tagozatban jól kiépített iskoláink voltak. Ezeket 
a nemzetiségi kisebbségek védelme tárgyában 
kötött szerződés 9. §-a alapján hangosan vissza
követeljük.

Elsőrangú közérdek a háborús éveken ma
gára hagyott, erkölcsben meggyöngült és tudásban 
visszamaradt fiatalság nevelési és valláserkölcsi 
irányítása. Ez csak megfelelő szánni, képzett és 
jó l fizetett tanító alkalmazásával érhető el. Az 
elbocsátott magyar tanítók visszahívása és alkal
mazása ott, ahol a szülők magyar oktatást kíván
nak, elengedhetetlen követelményként áll előttünk.

Ugyanez áll az elbocsátott tisztviselőknek 
legalább is azon részére nézve, akik nem poli
tikai állást töltöttek be és annak a népnek nyelvét, 
ah o l fungálniok kell — beszélik.

Ugyancsak a magyar-kérdésre vonatkozólag 
utalt még a szónok Fleischmann Gyulának, a kér. 
szociális párt másik jelöltjének következő sza
vaira is :

.Hogy mik a magyarság jogos kívánságai 
és mik a sérelmei, azt majd el fogjuk mondani 
a parlamentben, itt csak néhány tényt kell le
szögeznem.

Követeljük, hogy a magyar kézen levő gyá
rak szénhez, nyersanyaghoz jussanak és bennük 
a munka meginduljon, hogy az intenzív gazdál
kodás a magyar földtulajdonosnak lehetővé té
tessék, hogy a Szlovenszkón levő magyar bankok 
pénzhez jussanak és a kereskedelem lélekzethez 
jusson.

A gazdasági jólét az alapfeltétele a kultúra, 
a nyelv virágzásának, fejlődésének.

akkor a
magyarság nyelve, kultúrája is hamarosan elsor
vadni lesz kénytelen. A magyarság jövendő 
programmja itt a szervezkedés, összetartás és 
egységes munka. Nem elég csak azt hangoztatnia 
valakinek, hogy magyar. Tennie, cselekednie, ál
doznia is kell ezért a magyarságért. Árulója a 
Szlovenszkón élő magyarságnak az, aki gyáván 
meghúzódik, ahelyett, hogy segítene magyar 
vérein'1.

Beszédjének harmadik részében a különböző 
jelölő pártokat is ismertette a szónok.

Befejező szavaiban körülbelül a következő
ket mondotta még:

„Ez alá a keresztény zászló alá sorakozunk 
mi és idehivunk — az Írás szavaival élve — 
minden „jóakaratu emberi, aki békességet akar 
a földön". Ez a mi internacionalizmusunk! Esz
méink igazságába és győzelmébe vetett hittel

kiáltjuk: Isten nevében előre! Mert mi ezen a 
vidéken magyarok vo ltunk1 mindig és azok is 
maradunk!"

A csapi népgyülésről illetőleg általában 
ugyanazt kellene ismételnünk, amit a kaposi 
gyűlésről mondtunk. Itt kedden d. u. 4 órakor 
tartott népgyülést a kassai kiküldött, akit a leg
szívesebben fogadtak. A szociáldemokraták meg
kísérelték ugyan, hogy egy kisebb csoportba 
verődve, a gyűlésen jelenlévőket terrorizálják, a 
gyűlést állandó közbeszólásukkal zavarják, hanem 
egyik tervük sem sikerült. Bizonyos Balázs Jó
zsef elvtárs volt köztük a legbátrabb legény, de 
csak addig, amig a kér. szociálisták részéről 
Bellovics Károly és Lucsánszhy Ferenc részéről a 
szócsatában a végső döfést meg nem kapta. Ez 
pedig az volt, hogy dolgozzék úgy, mint más, 
akkor neki is lesz kenyere stb. — Örömmel 
jegyezzük meg, hogy Csapon a zsidóság is meg
értőén viselkedett.

Az elhangzott szavaknak mindenütt nagy 
hatásuk volt. Á ielenvoltak hangos szavakkal je 
lentették ki, hogy a keresztény szociálista párt 
listájával fognak leszavazni, amely pártnak a 
kaposvídéki gazdák hűséges szövetségesei most 
és lelkes támogatói akarnak maradni a jövőben 
is. A gyűlésekről hazatérő magyar kisgazdák út
közben már azt is beszélgették, hogy a válasz
tások után, amelynek biztos jó sikerét várják 
magukra, azonnal hozzálátnak, hogy megválasztott 
képviselőik segítségével gazdasági érdekeik meg
védésére azonnal gazdasági kamarákat fognak 
felállítani, mint az a Csalóközben és Göntürben 
már megvan. Általában lelkes a hangulat, sok a 
tanulni akaró jó magyar kisgazda és keresztény 
szociálista iparos és mindkettő részéről igen finom 
érzék nyilatkozik meg aziránt, hogy melyik az ő 
igazi pártjuk, csak hova lehet egy öntudatos 
magyar kisgazdának és egy keresztény szocialis
tának szavaznia!

A választás napj'a április 18.-ika, 
vasárnap.

Keresztény szociálisták! Magyar 
kisgazdák! Pártunk emberei k ioktat
tak benneteket arra, hogy miképen 
kell a választásnak megtörténnie. — 
Minden községben ott voltunk, mint 
ahogy lapunk hasábjairól ezek a sza
vak is minden községben még idejé
ben el fognak hangzani! Legyetek 
éberek, legyetek erősek, ne higyjetek 
a rágalmazóknak, akik pártunk ellen 
izgatnak. — Listánk száma a kassai 
kerületben az 5-ös szám! Ennek a 
listának g y ő z n ie  kell, ezt kívánja 
magyar voltotok, ezt kívánja a ke
resztényi lelkiismeret. Mi nem féltünk 
benneteket! Előre!

Igen I Aki szereti még nemzetét, nemzetisé
gét, hitét, Istenét, akinek kedves még földje és 
családja, aki a munka szebb és igazságosabb 
jövőjéért harcol, aki nem akarja,

Áruló, hitvány ember az, aki va
sárnap nem a legszentebb meggyőződése szerint 
fog szavazni! Ne engedjük magunkat terrorizálni, 
hogy győzzünk, hogy szabadok legyünk, hogy 
szabad legyen a mi édes magyar anyanyelvűnk!

Köszönt egy em ber...
Köszönt egy ember: „Egészséggel járjon'. . " 
„Adjon Isten I . . . “ feleltem halkan én 
Köd ült, csend ült az elhagyatott tájon,
S szürke varjak egy száraz jegenyén.

Mint valami fogadás, csküvés,
A ködben úgy toppant tompán a szó,
Aztán két összedobbant szívverés 
Elvált, mint óceánon két hajó.

Először látott — s utoljára tán,
Először, s tán utolszor láttam én;
A varjak a szürke nap hajnalán 
Jajgattak a ködben a jegenyén.

A szemünk összevillant hirtelen,
A szivünk dobbant, megzajlott a vérünk,
Pedig nem történt semmi, semmi sem,
Csak jól esett, hogy m a g y a ru l beszéltünk.

B eregszászi levél.
Kedves Szerkesztő Barátom!

Múltkori találkozásunk alkalmával megígér
tem, hogy megrajzolom az itt is nagyon meg
kedvelt Határszéli Újság számára a Beregszász 
városának mai ábrázalját, — természetesen úgy, 
amint azt én látom. Rajzomba két keserű vo»á« 
is belekerül s arról én nem tehetek. M indjárt az 
elején kijelentem, hogyha mint keresztény és mint 
magyar ember nézem a dolgokat, e két szem
pontból sajnálatos visszafejlődést, sőt határozot
tabban : általános stagnálást tapasztalok, amelyen 
embereink talán nem akarnak, de talán inkább 
teljesen képtelenek segíteni.

Az iskolák
közül az elemi leányiskolában 5—6 tanító és 
tanítónő működik, akiket máshonnan hoztak oda. 
A polgári leányiskolában van valami tanítás, de 
azt nem a régi tanári kar végzi, mert az foga
dalmat nem telt. A gimnáziumban a VII. és V ili. 
osztály folytatja tanulmányait.

Újságok
egyáltalán nem jelennek meg. A „Bereg", „Beregi 
Újság" még a koinmün előtt megszűntek. A 
koinmün lapja, a „Beregi Munkás" sem támadt 
fel. A társadalmi életnek egyáltalán semmi nyil- 
vánulása. A legutóbb megalakult kér. szocialista 
párt sem mutat nagyobb élénkséget. A legteljesebb 
apáthia és nemtörődömség, de az athmoszféra 
olyan, mint egy túlfűtött kazáné. Néha egy-egy 
szociáldemokrata plakát tűnik a busongva sétálók 
szemébe, egy-egy vörös plakát, amely szervez
kedésre hívja az ifjú munkásokat, hanem egyéb 
semmi. Sem színház, sem előadások, sem kiállí
tások, legfeljebb a mozi és a láncosokkal telt 
kávéházak nyújtanak némi szórakoztató látvá
nyosságot. A kávéházak inkább a valutaspekuláció 
színhelyei, mint kávéházak. Most leginkább a 
cseh-koronán nyerészkednek. A sportélet nulla. 
De valamely téren mégis sportolnak. Mivel a 
városba özönlő tisztviselőknek szállást kell adni, 
a régi lakosok mind üsszébbszorulnak s igy gya
kori passziózás most a hurcolkodás. Mivel pedig 
a munkadijak nagyok, fizetés pedig a fizetéstelen 
tisztviselő-világban kevés, vagy legtöbbször semmi: 
azért az emberek gyakran maguk hurcolják át 
egyik utcából a másikba bútoraikat:

Az árak
lebélyegzetlcn pénzben a következők: Egy utcai 
férfi-öltöny 4000—50U0 kor., egy kemény-kalap 
500—600 kor., egy liter tej 5 —6 kor., a liszt 
kilójánál 50 korona is jön már olykor szóba. 
Egy kiló disznóhus 50 korona. Az élelmiszerek
ben is nagy hiányok vannak. Cukrot is régen 
kapott már a város, pedig azt nagyon nélkü
lözzük

Beregszász általában úgy tűnik fel, mint 
egy halott város. Látszólagos élénksége nem az 
élet mozgalmassága, nekem legalább úgy tűnik 
fel, és mert benyomásokat kellett adnom, bárha 
fájdalommal, de másképen nem jellemezhetem. 
Hiába mondják, hogy itt ilyen vagy olyan nagy 
a szociáldemokraták mozgalma. Itt ugyan még a 
kommunizmus sem nyer sehonnan sem tápot és 
ez a legnagyobb jele annak, hogy Beregszász 
most egy halott város.

U j ügyvéd városunkban. Dr. Doiinszky 
Iván ügyvéd Széchenyl-tér 17. sz. alatt (az udvar
ban) ügyvédi irodái nyitott és ezúton adja tudo
másul, hogy szegény klienseknek — tekintet nél
kül nemzetiségükre — ingyen ad felvilágosítást 
és jogvédelmet. Nevezett ügyvéd ugyan nem ide
való származású, de amennyiben személyét eddig 
előnyösen ismertük meg, jó szolgálatot vélünk 
teljesíteni akkor, amidőn őt úgy is, mint több 
nyelvet beszélő keresztény ügyvédet a közönség 
figyelmébe ajánljuk. Magyarul még nem tud, de 
tolmácsa állal magyarokkal is tud érintkezni.
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— Eljegyzés. Kocka Ilonkát eljegyezte 

Kalabiska Gyula Uiigváron. (Minden külön érte
sítés helyett.)

— T a n itóg yü lés , A munkácsi és latorcai 
járás ruszin tanítósága a múlt héten gyűlést tar
tott a Zrínyi llona-utcai iskolában Murin tanfel
ügyelő elnöklete alatt. Állást foglaltak az ellen, 
hogy 6 hetes gyorstalpaló-kurzusok alapján va
lakit tanítónak nevezzenek ki, valamint az ukrán 
tanilók kinevezése ellen. A gyűlés végén Murin 
tanfelügyelőnek azért bizalmat szavazlak. Váro
sunkban is nagyszabású kongresszust hirdettek 
a tanitók f. hó 16-ára. A tanitók már 15,-ére 
összegyűltek s miután riasztó hirek szállingóztak, 
hogy az Oroszországból, Galíciából ideszakadt 
nagyoroszok, ukránok azon álláspont érvénye
sítésére törekednek, hogy a nagyorosz, illetve 
az ukrán legyen a hivatalos iskolai nyelv, — a 
már 15.-én megjelent tanitók értekezletre’ gyűl
tek össze, hogy a kongresszuson való magatar
tás és taktika felöl határozzanak.

—- H alá lozás. Özv, Mana/ió Tivadarné 
szül. Jaczkovics Mária f. hó 10-én, életének 56-ik 
évében hosszas szenvedés után elhunyt. Teme
tése f. hó 11-én d. u. 4 órakor volt Bükén.

- A he lyb e li fam unkások április 10-én 
műkedvelői előadást rendeztek a városi színház
ban, mely alkalommal Dankó Pista 3 felvonásos 
életképe, a „Cigányszerelem" került szinre. A 
szereplők közül különösen jók voltak: Behun 
Margitka, Dugász Annuska, Bublák Annuska, 
Krekányi Antal, Szőke Béla, Kafcsúk János és 
Szőke Gyula. A többi szereplők is mind meg
állották helyüket. Az előadást másnap a „Korona’" 
dísztermében szépségverseny és világpostával 
egybekötött táncmulatság követte, mely jó han
gulatban folyt le.

— K enye re t! Kassán ma egy hete liszt
hiány miatt csak egy péküzletben lehetett kapni 
kenyeret, de ott sem kapott csak vagy 50 ember, 
pedig százan és százan ácsorogtak a bolt előtt 
órákkal azelőtt. A kétségbeesett, éhező tömeg 
nagy tüntetést rendezett. A polgármester háza 
elé vonult és megdobálta az ablakokat is. A 
polgármester megnyugtatta őket, hogy ő a fő
jegyző utján már utalt ki lisztet. Ekkor a tömeg 
a főjegyző háza elé ment s annak összes abla
kait betörte. A főjegyző nem érezte hibásnak 
magát és azonnal lemondott.

(CTK.) Április 14-én este az eperjesi me
gyeháza előtt az éhezők nagy tömege gyűlt össze, 
lisztkiosztást kértek. A megyeháza ablakait be
törték. Stodola élelmezési referens megsebesült. 
A városban kedden a zavargások megismétlődtek. 
Ekkor Kulin zsupáni titkár sebesült meg.

Le ta rtó z ta tá sok  Ig lón. Iglói tudósí
tónk je len ti: A Szepesi Lapok főszerkesztőjén 
Telléry Gyulán kiviil letartóztatták és Bratisla- 
vában szállították Urinyi es Fekete iglói tekin
télyes polgárokat. Telléry kiszabadult.

— Fö ld  a tisz tv ise lőknek cimil múlt heti 
újdonságunkba tárgyi hiba csúszott he. A város 
nem ingyen adja a borsólázi földeket a tisztvi
selőknek, hanem holdankint 90 ö bérért.

— M e gke rü lt a Juhász Imre fuvaros és 
szállító két lova és szekere, A hűtlen kocsis 
Nagybereznán akarta eladni a szekér után a 
lovakat is, de a csendőrség, amely már mozgó
sítva volt és a községi biró ezt megakadályozta. 
A kocsis megszökött.

— Az UAC. turisztikai szakosztálya
fo lyó hó 24-én (szombaton) kirándulást rendez a 
kies fekvésű Cigányos községbe. — Indulás d. e. 
fél 9 órakor. Gyülekező hely a vadaskerti kis- 
állomás. Jelentkezés Klein Ignácz divatáru üzleté
ben kitett ivem Vendégeket szívesen lát a ve
zetőség.

A kor. szocia lis táknak Kassán f. hó 
6-án tervezett monstre gyűlésének megtartását a 
Cseh nemzeti szocialisták és a csehszlovák szo- 
ciálisták lehetetlenné tették. Így fest a sza
badság! — Dr. Lodgmann, a cseluiémetek vezére, 
akinek a gyűlésen szintén beszélnie kellett volna, 
az események után megjelent Kohout rendőrka
pitánynál és nyomatékosan tiltakozását jelentette 
ki a fölött, hogy a hatóság nem védelmezte meg 
a gyülekezési szabadságot. Kohout főkapitány 
sajnálkozását lejezte ki a történlek fölött és fö l
ajánlotta, hogy szerdára tijabb pártgyiilést hir
dessenek, amelynek szabad megtartását biztosítja. 
Br. Lodgmann az ajánlatot nem fogadta el, 
hiszen úgyis minden hiába volt, mert programm- 
ját a párthelyiségben este rendezett zártkörű 
gyűlésen úgyis elmondta s az a sajtóban is meg
jelent,

Lodgmann programmját jövő számunkban 
ismertetjük, itt csak annyit, hogy a magyarságról 
különös dicsérettel emlékezett meg.

— A izepesmegyei tanítók ápril. 12-én 
Iglón gyűlést tartottak. A gyűlésen a fizetési moz
galom eredményét hirdetők ki, azután csatlakoz
tak a tanitók a vármegyei tisztviselők szerve
zetéhez, amely niárc. 28-án alakult meg Medzi- 
hradszky vármegyei főjegyző elnöklete alatt és 
amely a béremelést, az ingyenes orvosi kezelte
tés, a féláru menetjegy megszerzését tette magáévá. 
Végül tiltakoztak a megye feldarabolása és a 
székhely megváltoztatása ellen.

— A jósz ivü  M anheim erné. Özv. Man
heimerné, Szobránci-utcai lakos a múlt év nyarán 
Barajevácz Szvetozár tanár feleségével elhatározta, 
hogy segíteni fog a férje távollétében anyagi 
gondokkal küzd* Estók Gyulánén és három gyer
mekén. A segítésnek legkönnyebb módját válasz
totta ki özv. Manheimerné : gyűjtést indított az 
adakozni szerető emberek között. Hogy meg- 
mondta-e nekik, milyen célra, kinek javára lesz 
a gyűjtés, nem tudni, de hogy Estók Gyuláné- 
nak kölcsönképen adta át a 400 K át, az már 
bizonyos. Estókné tehát úgy gondolta a dolgot, 
hogy a két nő által neki kölcsönkép felajánlott 
400 K-át felerészben Barajevácznénak, felerész
ben Manheimernének kell majd megadnia, ha 
férje hazajön Amerikából. Így is mondták azt 
neki. Estókné nyugodt volt, de nem sokáig, mert 
később Manheimernétől megtudta, hogy a pénz 
sem nem Barajevácznétól, sem nem Manheimer- 
nétól ered, hanem jószivü adakozóktól gyűjtötték 
azt számára össze. Estókné előttünk kijelentette, 
hogy a pénzt Eperjessy ügyvéd által egy szegény 
asszonynak juttatta. Mindenasetre különös jóté
konyság volt Manheimernétől, aki azzal szokott 
dicsekedni, hogy milliomos, igy segíteni egy 
keresztény asszonyon és hozzá úgy tüntetni fel 
a dolgot, mintha a pénz legalább is felerészben 
tőle eredt volna. Estókné ezután mindenesetre 
őrizkedni fog attól, hogy ilyen Manheimernéktől 
„kölcsönt" fogadjon el.

— Ügyvédi irod any itá s . Dr. Bartakovics 
Aladár tiz évi bírósági működés után — ügyvédi 
irodát nyitóit városunkban. Az irodát Dr. Hámos 
Béla ügyvédi irodájával társulva Széchenyi-tér 
19 szám alatt nyitotta meg.

Adom ány a L ige thy -á rvókn ak . Néhány 
nagymihályi magyar 85 K-át küldött be lapunk
hoz, hogy azt szomorú sorsra jutott véreinknek, 
a Ligethy-árváknak juttassuk. Megtesszük. Itt je
gyezzük meg, hogy lapunk fenti célra indított 
gyűjtése ezzel 2881 K-ra emelkedett fel, amely 
összegből 1181 K-át még februárban magának 
az özvegynek adtunk ál, a többi 1700 K-át pedig 
két részletben Szenlkereszthy Tivadarnak kézbe
sítettük, aki a család fölkérésére annak gazdasági 
ügyeit vezeti.

HATÁRSZÉLI UJSÁO-

— Magyarországi hirek. U j magyar kül
ügyminiszter. Teleki Pál gróf kijelentette, hogy 
a külügyminisztérium vezetését átveszi. Azon a 
nézeten van, hogy a magyar külügyi politikát 
egyedül a külügyminiszter irányíthatja, más té
nyező tehát külpolitikai nyilatkozatot ne tegyen.
— A bécsi zsidópár/ tegnap tiltakozógyülést tar
tott a zsidók magyarországi üldözése ellen. Ha
tározati javaslatot fogadtak el, melyben Európát 
hivják fel rendcsinálásra (?) — Abaujtorna vár
megye része feliratot intézett a
magyar nemzetgyűléshez a Károlyi kormány meg
bélyegzése és vád alá helyezése érdekében — 
A budapesti egyetemen megkezdődött a munka.
— A nagyköveti konferencia a magyar békedele
gáció megjegyzéseire a válaszjegyzéket helyben
hagyta egy pont kivételével, amely még elinté
zetlen. A kísérőjegyzéket a jövő héten adják át.
— A nagykövetejt konferenciája tegnap Campon 
elnöklésével ülést tartott. A konferencia áttanul
mányozta a jegyzéket, melyet a magyar delegá
ció válaszára adandó határozathoz csatolnak. 
Égy héten belül ezt átadják. Az ötödik cikkét a 
konferencia módosította. Ez a pont a léghajó- 
zásra vonatkozik s ezzel lehetővé válik a sem
leges államok hozzájárulása az egyezményhez.
— Magyarország államadóssága 55 milliárd. (A 
mostani kurzusra átszámítva 80 milliárd) A 
Horthi Miklós kormányzó élete ellen elkövetett 
összeesküvés résztvevőinek bünperében kihirdet
ték a bijntetö határozatot, mellyel a négy vád
lottat halálra Ítélték. Ezt a büntetést a kormányzó 
kegyelmi jogának gyakorlása folvtán életfogytig
lani fegyházra változtatta. — A keresztény szö
vetség intéző bizottsága gyűlést tartott, attól el
intézték azt a felekezeti konfliktust, amelyről Raf- 
fay püspök a Szózatban értekezett. - -  A Fricdrich 
csoport javaslatot terjesztett volna a Nemzeti 
Egyesülés Pártjához, melyben a kér. kurzust in
tézményesen javasolja biztosítani. Hir szerint a 
viszony a két frakció között nagyonkiélesedett és 
Friedrich ötödmagával ki is lépett volna pártból.

— Renner osztrák kancellár kijelentése szerint
4—5 hét múlva megtörténik Nyugat-Magyar- 
ország átvétele. — A Kisgazdapárt megkezdte 
a tiszántúli választási agitációt. A párt jelöltjei 
lesznek : Székács Elemér (Batonya), Emicli Gusz
táv (Nyíregyháza), Négyessy László (Szentes), 
Gömbös Gyula (Karcag), Szilágyi Lajos (Be
rettyóújfalu), Desits József gyógyszerész (Kun
hegyes), Kuna P. András (Kunszentmárton), 
Ádám Sándor (Mezőtúr), gróf Almássy Imre 
(Törökszentmiklós), Schnetzer Ferenc (Baja), 
Berky Gyula (Biharkeresztes), Hazai-Sternschuss 
János (Békéscsaba). A nyíregyházi kerületben 
pártközi megállapodás szerint Dvorcsák Győző 
a jelölt. — (CTK) Páris: A Reuter-ügynökség 
közli: A magyar békedelegáció nem Írja alá a 
békeszerződést, mert nem tartalmazza azt a ha
tározatot, mellyel az ántánt az elszakított terü
leteket illetőleg népszavazást rendelne el. Arra a 
kérdésre, mi történnék ebben az esetben, min
denki más és más véleménnyel van.

— Hirdetmény. Figyelmeztetem a város 
közönségét, hogy az 1920 évi január 2-án kelt 
22 számú kormányrendelet alapján 1 kg. borjú
hús maximális ára 10 korona. Borjúhúst csak 
kórházakban és sanatoriumban szabad felhasz
nálni. A juh 1 kg. élősúly maximális ára 5 ko
rona, levágott állapotban 9 korona 20 fill. nagy
ban; kicsinybeni eladásnál kg-kint 2 korona 
hozzászámítható. Ezen tiltó rendelkezések ellen 
vétők a fenti kormányrendelet alapján 6 hónapig 
terjedhető elzárással 5000 koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel és esetleg az iparigazolvány meg
vonásával büntethetők. Dusek, rendőrfőkapitány.

— S zociá ldem okrata  népgyiilés. Az itteni 
szociáldemokraták népgyülést tartottak városunk
ban vasárnap délelőtt a Megyeház-téren. Fel
vonult egy néhány munkás, igen sok kereskedő
segéd és hasonló, azokivül a mindenre és mindig 
kiváncsi „ifju-munkás" tömeg. Illés elvtárs (Mun
kács) a szocializmus végcéljáról beszélt. Méhr 
elvtárs (Eperjes) szlovák nyelven mondotta el 
nem olyan magvas, mint amilyen hangos beszéd
jét, mig Fried Jenő (Kassa) magyarul tolmácsolta 
a kassai szociálisták üdvözletét. Az emelvényen 
gyéinántgyürils elvtársak is voltak.

— A csapi iparosok f. hó 11-én tánc- 
mulatsággal egybekötött szinielőadásán „A  falu 
rossza" került szinre. Az előadás sikeréhez nagy
ban hozzájárult Rónay Gyula rendezése. A sze
replők mind egytöl-egyik megállották helyüket. 
Kiemelendő azonban Szany Jolánka (Finum Rózsi), 
Erdösi Mária (Bátky Tercsi), Kopácsy Irénkt 
(Feledy Boris). A7rn Lajos (Göndör Sándor), 
Borbély Béla (Gonosz Pista), Qyöngyösy Tériké 
(Gonoszné), akik igazán megérdemelték a közön
ség elösmerését. Kisebb szerepekben Skatnyár 
József (Feledy Gáspár) jól alakított. Gallé József, 
Nagy Ferenc, Petro Kálmán, Fekete Sárika, ifj. 
Fekete Sándor, Kálnai Dezső, Jászai József, B ak i 
Sándor, Fekete Sárika, Gallé Mária, Kovács 
Jolánka Bodnovics Károly, Balogh Bertalan és 
Czclder Jóska mind mind dicséretet érdemelnek.

-  Nagyobb d iá ko t keresek egy közeli 
faluba, aki gimnáziumi másodosztályú fiacskámat 
magánvizsgára előkészítené. Cim a kiadóban.

Elemi iskolai 1 IV. osztályú tanulók 
tanítását, esetleg magánvizsgára való előkészíté
sét elvállalja Janusovszky Dezső II. é. tanítójelölt, 
(Szobránci-u. 26.)

— V agyunk. Ilyen címen Komáromban 
(Jókai-u. 5.) megjelenő magyar szépirodalmi és 
tudományos folyóirat legújabb (7.) száma ismét 
változatos szép tartalommal jelent meg. A lap 
szerkesztője dr. Baranyay József. Előfizetési ára 
egész évre 48 K. Egyes szám ára 2 K.

— P ályázatok. A beregszászi tanfelügyelő 
egymaga 67 állásra hirdet pályázatot. Mi ez? 
Ennyi ember halt meg, ennyi hely ürült meg ? 
Nem. Csak ennyi ember, család lett állás, kenyér 
nélküli élőhalottá.

KÖZGAZDASÁG.

Osztrák és magyar hadikölcsönök 
ügye.

A „Venkov" Írja Sontag pénzügyminiszter 
felvilágosításai alapján: A hadikölcsön beváltási 
összegeire vonatkozólag a nemzetgyűlés fog ha
tározni, azt azonban biztosan mondhatom, hogy 
csak a cseh-szlovák illetőségnek hadikölcsönét fog
juk beváltani, amelyről bebizonyítható, hogy a 
hadikölcsön jegyzésekor a hadikölcsönt jegyző a 
cseh-szlovák állam területén lakott és a hadi- 
kölcsönt itt jegyezte. Különös tekintettel leszünk 
a hadikölcsönkötvénylulajdonosok vagyoni vi
szonyaira, mert azt senki sem követelheti az ál
lamtól, hogy egyes milliomosok minden károso
dás nélkül részesedjenek a kötvény teljes üsz- 
szegében.
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A vá ltóbé lyege t Csehszlovákiában felé- 
nyire redukálják.

A lebélyegzetlen kékpénzt Szlovenszkó- 
ban minden állami hivatal köteles ezután elfo
gadni 1:3 arányban. Valószínűleg ugyanily arány
ban fogják a Karpatszkij Russzban forgalomban 
lévő kékpénzt is beváltani.

A sö rip a ri b izo ttság  legközelebb uj sör
árakat fog megállapítani. Hir szerint hektóliteren
ként a sör árát 25 koronával fogják emelni.

A szlovenszkó i ipartestü le tek érdekeik 
hathatósabb védelme céljából a pozsonyi ipar
testületet központjukká alakították át és ezen 
központba tömörültek.

A cserzőanyagokka l való fo rga lom  sza- 
baddátétele érdekében a bőrgyárosok a kereske
delmi miniszterhez fordultak.

A ce llu lózé gyá rak  szén és papíranyag 
hiánya miatt íizembeszüntetési tervekkel fog
lalkoznak.

Molnárok figyelmébe. A lipánski (hét- 
hársi) és sabinovski (Kisszebeni) járás molnárai 
deputációt menesztettek a minisztériumhoz azzal 
a kérelemmel, hogy a malomipar szabadipar le
gyen, mint a többi iparágak. Ezen utón 'felhív
ják az illetékesek az összes szlovenszkói mol
nárokat, hogy egyesüljenek és támogassák az 
akciót. N Y ILT -T É R *)
Sportkérdés vagy felekezeti kérdés-e 

a Közlöny támadása?
A Közlöny április 13-án megjelent számá

ban (kg) aláírással ismét több mint egy oldalra 
terjedő éretlen hangú cikk jelent meg ellenem. 
A tehetetlen Közlöny ez alkalommal a tárgytól elté
rően líicsköl-bogarat hazudik össze és ezt „leleple
zésének tartja. Leszögezem azt a tényt, hogy a 
Közlönyt egy helybeli lap nyíltan szenylapnak 
minősítette s azért rám nézve nem megtisztel
tetés, hogy egy ilyen megbélyegzett lapnak vá- 
laszolgassak, de mégis meg kell tennem, hogy 
a közönséget tévedésben ne hagyjam. Ügyem 
lényege a következő : Körülbelül ‘ egy hóim, pal 
ezelőtt kiléptem az. UTK. sportegylelből, mire az 
UTK. néhány tagja kilépésein okáról rosszindu
latú híveket terjesztett. Kutatni kezdtem tehát, 
hogy e rágalmak kitől erednek s a nyomok 
Kreisler Géza udvarába vezetlek. Bár meg voltam 
győződve arról, hogy Kreisler az alattomos rágal
mazó, mégis akartam, hogy írott bizonyítéka 
legyen feltevésem igaz voltának s azért kilépé
sem valódi okáról a H. U.-ban nyilatkozatot 
tettein közé. Tudtam, tiogy a rágalmazó reagálni 
fog nyilatkozatomra és — reagált is. A nyúl 
kiugrott a bokorból. Kiugrott pedig a Közlöny 
szenyesnek minősített bokrai alól ugyanaz a (kg), 
aliter Kreisler Géza személyében, aki a háttérben 
minden zsidó ügynek főmozgatója s Így az UTK. 
ügyének is. A Közlöny első cikkében Írásban 
adta azokat a hazug rágalmakat, melyeket az 
UTK néhány tagja már korábban továbbított, 
a második cikkben a szerző nevének betűiből 
megtudtuk, hogy ki a tapsifüles, aki most tijabb 
sületlenségekkel és tájékozó dühtől eredő éretlen
ségekkel toldotta meg — előbbi rágalmait.

Ennyit az ügy mivoltára és menetére vo
natkozólag. Most pedig néhány kérdés ezzel 
kapcsolatban: „Ali köze volt a Közlönynek az 
UTK. ügyéhez?" A Közlöny azt feleli erre hogy: 
„sporíérdek" „közérdek" „a demokrácia és mun
kásság érdeke" stb. . . . alantirott azonban alábbi 
soraival bevilágít e különféle „érdekek" sülét 
labirintusába, hogy a „sportember", a „köz 
embere" meg a „munkás" is meglássa a valódi 
.érdekel", s megértse azt, hogy tulajdonképen 
miért is indit a Közlöny ellenem ilyen hadjá
ratot és miért védi az UTK.-t. Ha elgondoljuk 
azt, hogy a Közlöny zsidó lap, hogy az. UTK. 
zsidó egylet, alantirott pedig az ö szemükben 
csak egy „g o j“ , úgy kész a felelet. Ha a gondo
latokat tovább flizztik és elgondoljuk, hogy a 
zsidó „munkásvezérek" mit mivellek keresztény 
véreinkkel pl. Magyarországon a vörös uralom 
alalt s hogy itt is ugyanaz látszik készülőben 
lenni, akkor mindjárt tisztább képet kapunk arról 
a bizonyos ..sportérdek, közérdek, meg munkás
érdekről". Az még nem volna baj nekik, hogy 
alantirott egy „go j", itt az a baj hogy alantirott 
olyan „go j", aki nem hajlandó “ strómann" sze
repeket vállalni, amivel port hinthetnek a ke
resztény munkásság szemébe, olyan „go j", aki 
maga beszél, maga tesz és nemcsak arra való, 
hogy „átaitia a szót" valamelyik hitsorsosuknak. 
Ez a baj. Ilyen cimen azonban nem támadhat
nak meg s Így szülelelt meg a jelszó: hogy 
„sportérdek . . . stb. Kreisler persze ebben is 
„összefüggéstelen zagyvaságot" fog keresni, de

•) E rovatban közltittekérl nem vállat felelősseget 
a szerkesztőség.

erős a gyanúm, hogy esze a bíróság előtt tisz
tulni fog és egy csapásra mindenben össze
függést fog találni. Kreisler azt szeretné, hogy 
részletes bizonyítékaimmal, melyeket a bíróság 
számára tartogatok, a nyilvánosságra lépjek. Ha 
saját lapom volna, úgy mint’ Kreislernek van, 
meg is tenném ezt, igy azonban nem jövök ki 
bizonyítékaimmal csak a bíróság előtt és meg
fosztom Kreislert attól a lehetőségtől, hogy ebből 
is üzletet csináljon magának.

Most pedig lássuk a Közlönyt és az U1 K.-t 
e két szövetségest közelebbről megvilágítva, lássuk 
valódi abrázatjukat. Le az á larcca l!!

Lássunk néhány adatot arról a Közlönyről, 
amely azt akarja elhitetni a közönséggel, hogy 
„szinigazságot11 ir, Ijogy mindennek az „igazi 
okát" tudja, amely állítólag solise ferdít, solise 
hazudik, amely a közönséget sohse csapja be, 
amely «zt akarja elhitetni, hogy az ..egyenes 
ulon“ jár.

1. A Közlöny április 7-iki számában Basa 
Péter neve alatt egy nyilatkozat jelent meg, 
amely egyik — a Közlönynek és UTK -nak kelle
metlen kijelentésemet hazugságnak minősítette. 
Az igazságra rávilágítok Basa Péter alábbi szó
szerinti ellennyilatkozatával.

„Kijelentem, hogy az Ungvári Közlöny 
április 7-iki számában az én nevem alatt meg
jelent nyilatkozat nem az én eredeti nyilatkoza
tom. Első és írásbeli nyilatkozatomban nem minő
sítettem Kubovcsik Andor kérdéses kijelentéseit 
hazugságnak.

Nyilatkozatom ilyen fogalmazása és a Köz
lönyben való közzétélele Kreisler Géza müve.

Uzhorod, 1920 április 8-án.
Előttünk tanuk e lő tt: Basa p ftcr s>

Kántor s. k.
Nos és ez a Kreisler meri szájára venni 

ezt a szót hogy: „Igazság a Kubovcsik ügyben4.
2. A Közlöny azt Írja rólam, hogy rendőr- 

alkapitányi állásomtól fel lettem mentve s ugy 
állítja be az ügyel, mintha lehetetlenné téliem 
volna magamat hivatalomban. A valóság pedig 
az, hogy én a zsupáni hivatalhoz lettem áthe
lyezve s Moys Ladislav zsupán is elismeréssel 
volt működésem felett, dacára annak, hogy én a 
hivatalnoki pályát a gazdasági pályával cseréltem 
fel. Ezt igazolhatja Moys zsupán és Terray 
rendőrkapitány is. Igazán a Közlönyre vall, hogy 
ezt az ügyet is meghamisította! Hát ez mennyi
ben függ össze a sportérdekkel ? ?

3. A Közlöny az UAC. előtt ieszerepeitetni 
szeretet volna. Ezzel szemben kijelentem, hogy 
az UAC. f. hó 13-án megtartott választmányi 
gyűlése ez ügyben teljes elégtételt szolgáltatott 
nekem.

4. Ami azt a bizonyos üldöztefési mániát 
vagyis terrort illeti, arról a bíróságnál beszél
getünk. Itten sem adatokat, sem neveket nem 
említhetek, inért az érdekelteknek jó orruk lévén, 
el találnak illanni Ungvárról.

5. Lássunk egy példát arról a Közlönyről, 
amely állilóleg nem tulajdonit olyan fontosságot 
az én ügyemnek, hogy azzal oldalszámra fog
lalkozni érdemes volna. — Az én ügyemről szóló 
cikke ennek dacára mégis az újság több mint 
egy negyedrészét foglalja el. Ha nem volna 
zsidó ügy az UTK. ügye, bizony nem pocsé
kolná a papirt.

6. A Közlöny kiadója, Kreisler, ugy látszik 
már levegő után kapkod, ugy látszik a logika 
már beléje szorult, mert egy helyen azt állítja 
rólam, hogy üldözési mániában szenvedek s 
néhány sorral lejebb már azt, hogy ravasz „kis 
emberke" vagyok. — Ugy tudom, hogy üldözési 
mániában szenvedő „kis emberkék4 ravaszkodá
sairól nem hoznak óriási hetükkel oldalas cikke
ket az újságok, mint ahogy azt a Közlöny telte. 
Hol itt a sportérdek?

Azt hiszem hogy Kreisler vagy beteg, vagy 
csal, hogy melyik e kettő közül, ezt eldönti 
a bíróság.

7. En azzal is vádoltam az UTK.-t, hogy 
ott nem a sdortérdek a fő, hanem, hogy ott 
néhány „burzsuj4 malmára hajtják a vizet. Miért 
hallgat erről a Közlöny? Ugy látszik, hogy be
látja, miszerint jobb hallgatni.

8. A Közlöny a múlt héten mosakodott 
egyik cikkében, hogy ö nem a kommunista György 
Ferencnek adott menedéket, nem azt támogatta. 
Ugy mosakodott a Közlöny, hogy azt lehetne 
gondolni, miszerint a Közlöny annyira irtózik 
György elveitől, mini a ragálytól. Dehogy irtózik I 
A Közlöny zsidó, György is zsidó, az UTK. is 
zsidó, tehát az UTK.-ban egy cél érdekében 
szépen megférnek egymás mellett. Dehogy is 
irtóznak egymástól! Ja ! ilyen a zsidó „sportérdek".

H ál nekünk keresztényeknek nincsenck-e 
ilyen „sportérdekeink" ??

De igenis vannak s ezekről még tárgyalunk !
Kubovcsik Andor.

Nyomatott Földesi Gyula könyvnyomdájában, Uihorod.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.

Választó. Ahol a Szlovák Néppárt, másképen a 
Hlinka-párt á llíto tt je löltet, ott a kér. szociálisták azért 
nem jelöltek, mert ezzel a keresztény és Szlovenszkó- 
nak autonómiát követelő párttal, valamint a német párttal 
(Deutschbőlim) a kér. szociálisták a választás idejére 
fuzionáltak. Keresztényszociálista községe, amelynek 
.az eperjesi kerületbe esvén, ahol a kér. szociálisták 
nem jelöltek) egész nyugodtan szavazhat a szlovák 
néppártra.

Pályázati hirdetés
a mélyuti róm. kath. kántortanitói állomásra. 
Javadalom: államsegélyen kiviil 1. 13 kai. hold 
fö ld ; 2. egy kát. hold kert használata; 3. a hit
községtől 120 K készpénz; 4. 32 véka párbér; 
5. az egyházmegyétől 217 K 60 f . ; 6. két szoba, 
konyha és kamarából álló lakás.

Pályázati hirdetések a szerednyei róm. kath. 
plébánia-hivatalhoz küldendők kélheti időközben.

Szerednye, 1920 április 12.

Havasi József,
iskolaszéki elnök, igazgató.

HEVERDLE FRIGYES
FÉNYKÉPÉSZ (Szobránci-u.
10. szám) M IN D E N F É L E

F É N Y K É P  E K E T
gyorsan, jutányosán készít.

M E Z - E L A D Á S !
la  minőségű csurgatott méz eladó. — Cím:

Balázs könyvkereskedésben.

Markovíts Menyhért
okleveles mérnök műszaki és 
kereskedelmi irodája e lvá lla lja

Eedélliéjalások
komplett kivitelét I. a. békéi minő
ségű aszfalt impregnált papirleme- 
zekbő! (ilyen lemezeket eladásra is 
raktáron tart)

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

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

Iroda: UZSHGRGD (IMMÁR) BOKEÁLMA 21.
Lerakat: Vargasor, Rozgonyi-telep.

K O M JÁ TH Y  L.
MEGYEHÁZ-TÉR 4. sz. alatt 
(szemben a megyeházával) márc. 29.-én
megnyílt, ahol a legmodernebb k iv ite li
fényképészeti munkák készülnek. 3-3

Egyházi kellékekben
az egész Szlovenszkó területén fenálló 
hiányon segítve lett. — Raktáron van 
óriási választékban mindenféle mise
ruha, b ire ltnm , KEHELY, gyertya
tartó, szobor stb. Mindenféle nyelvű 
imakönyv, breviárium , szentkép, 
falikép. OLVASÓK egyszerűtől a leg
finomabb eztlstolvasóig. Legújabb ma
gyar kath. irodalmi újdonságok nagy 
választékban. Egyházi ruhák, zászlók 
jutányosán javíttatnak. Vidéki nép- 
missziókra olvasókat, imakünyveket, 
szobrokat stb. bizományba küldünk.

Szives pártfogást ké r;

Egyházi M űintézet
Bratislava (Pozsony), Hummel-u. 4. sz.




