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SZ IL Á N K O K .
VOLTUNK MÁR KOMMUNISTÁK IS, és 

pedig a világháborúban. Hivatalosan és külsőleg 
egyforma ruhában jártunk, egy koszton voltunk, 
egyforma fegyverrel harcoltunk, a közlegény is, 
a tiszt is, a fronton küzdő vitéz katona is, a 
vöröskeresztes zsidó-szanitész is egyforma ruhá
ban járt, ugyanolyan vitézségi érmet kapott a 
mellére. Hivatalosan voltunk már teljesen egy
formák és a valóságban mégis különbözők. Mert 
az élelmesebb akkor is a stábhoz került, akár 
mint segédtiszt, akár mint szolga, akár mint ud
vari bolond. Az élelmesebb akkor is arany k i
tüntetést csikart ki magának, akár bálul lógott, 
akár elől dekolt, míg azt, aki a fejével játszott, 
legfeljebb a korán fakuló bronzra adták be. Így 
volt az akkor, Így lenne az a jövendő kommu
nista világban is. Azok, akik legjobban agitálnak 
mellette, azok tudják legjobban, hogy csakugyan 
igy lenne. Azok, akik már most uépbiztosságrói, 
kanbélaságról, szamuellitiborságról és hasonló 
könnyeiiéíhelnémségröl gondolkodnak H tokban, 
amikor n y í l ta n  fegyverre biztatják a manschaftot, 
a közlegényeket.

*
A MÁSODIK RABBIRÓL, Lőw Immánuel 

után Goldmann József újpesti rabbiról is kide
rült, hogy honfitársai ellen s a nemzeti eszme 
ellen izgatta hiveit. Az újpesti rabbit nem az 
„elfogult" holland újságírók, hanem a saját leg
közvetlenebb hívei leplezték le és árulták be a 
hatóságok előtt Egy másik esetben is bebizo
nyosodott tehát, liogy -- ha nem is általánosí
tunk — de mégis kimondjuk, hogy némely ghettó- 
csőcselék khónbélái és számuellitiborjii az anya
tejjel szívták magukba a hazátlanság, hazaárulás 
és nemzetköziség gonosz indulatát. Nem Orosz
országban szerezték biz azt, ahogy a tiszteletre
méltó kivétetek magukkal is, meg velünk is el 
akarnák h ite tn i; nem orosz földön, nem a fog
ságban, nem is most a magyar keresztény éb
redés korában, hanem az anyjuk bölcsődalában 
hallgatták, a rabbilébenek szavaiban szívlelhették 
meg azt a gonosz gondolatot, hogy van egy or
szág, van egy birkatiirelmit nép, amelyet minde
néből ki lehet és ki kell forgatni, nemcsak eszé
ből, de még vallásából, még nyelvéből, még 
nemzeti és fajérzéséből is és földjén egy tij ígé
ret földjét, egy uj Kánaánt lehet megalapítani a 
— zsidiság számára. Látjuk, kezdjük már látni, 
ha nem is olyan sokan, mint tavaly nyáron, 
amikor minden keresztény egyformán gondolko
zott erről, látszik már, ha nem is mindnyájan, de 
még mindig elég elegen ahhoz, hogy ezt a látást 
terjesszük és fentartsuk arra az időre, amikor a 
hivatalos körük is megunják a kommunistákkal 
való kacérkodást és azt fogják mondani, hogy : 
halt! — Addig is, amig ez bekövetkezik, nem
csak ezt látjuk, hanem figyelemmel kísérjük a 
legnagyobb kommunista-hősöket, szigorú vizs
gálat alatt tartjuk forradalmi magaviseletíiket, mert 
ha ölt terrorizálni és gyalázni mernek, nekünk 
is szabad megjegyezni és azon esetre, ha szük
séges lesz, elmondani a benyomásokat -  legyen 
szó tanárról, tanítóról, munkásról, vagy rabbiról is.

— A békeszerződések re v íz ió ja . Az 
amerikai szocialista párt konventje, — mint 
Rotterdamból sürgönyzik — határozatikig kimon
dotta, hogy követeli az összes békeszerződések 
revízióját. Kívánja továbbá, hogy mivel a nép- 
szövetség úgy sem felel meg tényleg annak a 
fogalomnak, amelyet vele jelölni akarnak, helyette 
létesítsenek választás utján nemzetközi parlamen
tet és ennek hatáskörébe utalják az összes vitás 
diplomáciai kérdések elintézését.

Nem bosszú, de harag  féle.
Gyászos jelenünk ezer szenvedéseitől meg

törve veszem fájdalomtól reszkető kezembe a 
tollat. Magyarságomat lángoló hévvel szerető 
szivem késztet rá, hogy szót emeljek azon gya
lázatos aknamunka ellen, melyet néplink gyilkosai, 
a magyar nép igazságos bosszuja elől elmenekült 
hazátlan bitangok kezdtek meg s amely munká
jukban a magyarság ellen egy ujabb merénylet a 
cél. Nem, nem engedhetjük, hogy aljas munkájuk 
még egyszer diadalra jusson! Nem merünk még 
nyíltan fellépni ezekkel szemben, mert a Cseh
szlovák köztársaságnak biztos védelme alatt dol
goznak ők, nyugodtan járják végig ez országot 
s mindenütt a legvalótlanabb hazugságokkal igye
keznek bemocskolni sokat szenvedett magyar 
testvéreink legszabadabb hazáját A Csehszlovák 
köztársaság védőszárnyai alatt tele torokkal kür
tőinek detestabilis hazugságokat, hogy megté
vesszék az anyától elszakított gyermeket s meg- 
utáltassák a gyermekkel az anyái!

Hát ez nem fog sikerülni önöknek, Pfeiferek! 
Mi is résen vagyunk! Mutatóujjunk szintén a 
ravaszon van állandóan! De inig önök nyugodtan, 
vállukra emelt fegyverrel lépnek fel ellenünk, addig 
mi elrejtett fegyverrel, de mindig készen várjuk 
a kritikus pillanatot, amelyben meg kell huznunk 
a ravaszt, szóljon a mi fegyverünk is, kezdődjön 
a küzdelem a nép és gyalázói között.

Tavalyi szereplésükre való visszaemlékezés 
minden magyar szivében bosszút forral. Utálattal 
gondol vissza rá, arra a százharmincegy napra, 
amely gyászos idő a magyar történelem legszo- 
mortibb feketebetiis lapja lesz. Akkor megkezdték 
a játszmát, de abba kellett hagyni! A félig agyon
gyötört, tetszhalottnak vélt haldokló magyar nép 
mégegyszer feltekintett s átlátott a leplen, mely 
mögött kipirult arccal ünnepelték már egy szegény 
nemzetnek kegyetlen katasztrófáját. És akkor halál
tusájában emelte fel megkínzott kezét, és sú jto tt! 
Elűzte bitang árulóit, de úgy látszik, elfelejtette 
kiragadni a kést kezükből. S most ugyanazzal a 
késsel, melyen még nem száradt meg a sok ár
tatlan keiesztény vér, ugyanazzal a késsel akar
nak berohanni ide és oda belemártani mégegyszer 
az itteni magyarság s az ottaniak szivébe. Keserű, 
fájdalmas csalódás éri majd magukat! Igaz, a 
magyar könnyen feled, de a százharmincegy nap, 
a magyar nemzet hóhérainak uralma, feledhetetlen 
emlék fog maradni s a visszaemlékezésre ökölbe 
szorul minden magyar kéz, és újból sújt, de meg
izmosodott, beheggedt, erős kézzel fog sújtani!

Az újjászületett Európa uj államaival a bé
kés megegyezést keressük. Ne uszítson a bosszú 
ördöge! A nemzet élete ellen törő emigránsokat 
azonban figyelemmel kel, kisérnünk s ha majd 
az európai államok munkásvezérei személyes 
meggyőződést szereznek a magyar nép s magyar 
munkások legszabadabb életéről s be lesz bizo
nyítva a bécsi magyar köntösbe öltözött árulók 
legmerészebb hazugsága, akkor majd számon kéri 
mindezt tőlük a magyar nép s követelni fogja 
hangos szóval, hogy a sok ocsmány rágalom ne 
maradjon bosszulatlan 1

Türelem, magyar testvérek!
Qojdits Z.

Lapunk mai szánta 4 oldal.

Válasz a tüntető gyűlésen 
elhangzottakra.

A folyó hó 19-én este lefolytatott szociál
demokrata tüntető gyűlésen a szónokok mind
egyike dicséretes egyöntetűséggel szidta lapunkat, 
a Határszéli Újságot, de mindegyik óvakodott 
kifejteni, hogy miért szidja.

Kedves Proletár Elvtársi Mi kipótoljuk ezt 
a mulasztást, hanem előbb vegyünk csak plajbászt 
a kezünkbe és üljünk le egy asztalhoz egy kis 
számadásra.

Ugy-e, kedves Proletár Elvtárs, azt be
ismered, hogy a Határszéli Újság már majdnem 
egy éve ostorozza a zsidóság bánéit. Ezzel téged, 
Elvtárs, a Határszéli Újság meg nem bántott, 
mert hiszen, ugy-e, a zsidóság és a szociál- 
demekrata párt nem egy és ugyanaz, hanem két 
teljesen kiilö bűző dolog. Más a zsidóság és 
más a szociáldemokrata párt, annyira más, hogy 
ha tagjai számát tekintjük a legnagyobb keresz
tén (keresztyén) pártnak lehetne elnevezni. Tegyük 
fel, hogy az itteni szociáldemokrata pártnak 5000 
tagja van. Ebből az ötezer tagból csak ötszáz 
zsidó és 4500, tehát mondjuk kilenctizedrész a 
keresztény. A keresztén (keresztyén) teszi a 
többséget, de csak a taglétszámban, a vezetők 
közt nem. Ott az óriási többséget az elenyészően 
csekély kisebbség teszi és vezeti majdnem az 
orránál fogva. Hol bt az igazság, Elvtárs 11 Hogy 
jön ahhoz egy zsidó vezér parancsnoksága alatt 
álló ötszáz zsidófiu, hogy belőle kerüljön ki a 
vezér mellé a párt igazi vezetősége? Ugy-e, hogy 
ez nem igazság? . . . Hát mondd csak, kedves 
Elvtárs, olyan butának, műveletlennek és élhetet
lennek tartod te a magad fajtáját, hogy abból a 
4500 emberből nem telnék ki 3—4 vezető ember ? 
Vétkeznél magad ellen, ha ilyet még gondolnál 
is! Hidd el, Proletár Elvtárs, mi nagyon jól tud
juk, hogy keresztény is van olyan okos, müveit

I és vállalkozó szellemű, mint az a pár mindenre 
elszánt zsidó. És mégis, miért ezek vezetnek téged, 

í a többséget? Azért, Elvtárs,'mert Te becsületes 
és békeszerető vagy. Azt gondolod, hogy min
denki olyan őszintén érez és gondolkodik, mint te?

Pedig, Elvtárs, tévédét. Látod, hogy szidják 
ezek a zsidó vagy zsidóktól felbérelt vezérek a 
Határszéli Újságot, csak azért, mert mi éles 
szemmel figyeltük és figyeljük ezt a kis csapatot 
és minduntalan ráütünk a körmükre, valahány
szor olyat csinálnak „a párt nevében", amit Te, 
Elvtárs nem tudnál megcselekedni, mert ahogy 
mi keresztények mondjuk, nem vinne rá a lelki
ismereted.

Nem a pártot támadtuk cs támadjuk mi. 
M i bajunk van nekünk azzal, ha a munkás több 
munkabért követel? Követeljen és vívja is ki 
magának, megérdemli. Követeljen addig, amig 
/öle is nagyobb és nagyobb összeget követelnek 
az élelmi és ruházati cikkekért. Ott az állam, 
tegyen róla, hogy az állapotok megjavuljanak. 
A végtelenségig utoljára sem mellel. Mi ezt 
valljuk, ezt váltottuk mindig és — látod — a 
zsidó vezetők mégis haragusznak ránk, mégsem 
tudjuk kibékiteni őket. i t t  más az irántunk vuló 
zsidó haragnak és zsidógytllűletnek okd. Vegyük 
csak komolyan a dolgot! Hogy tetszenénk mi, 
amikor azt mondjuk, hogy a zsidók ne használ
janak tel benneteket az ő saját érdekeikre. Ök 
csak koncot dobnak nektek, látszólag a munkás
ság érdekeit szolgálják, a valóságban pedig saját 
fajukat akarják erősíteni. M i ezeket a zsidó vezé
reket csak úgy tudnák megbékíteni, hogyha a 
zsidók bűneit elhallgatnék, ha ügyes, de alatto
mos terveiket észre nem vennök, ha folyton azt 
irnók, hogy a keresztény munkás nem alkalmas 
vezető szerepre, arra csak zsidó alkalmas, mert 
csak a zsidónak van esze, a keresztény huta. 
Ha ezt irnók, nem is kellene nagyon a munkásság
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érdekeit szolgálnunk, nem is kellene száz
ezres csalásokat lelepleznünk, mégis nagyon jó, 
nagyon liberális, nagyon okos volna a mi cik
künk, a mi lapunk, amint ók gúnyolják, a fötisz- 
telendö Halárszéli Újság, de mi ezt nem teltet
jük és nem fogjuk tenni soha, hogyha még úgy 
terrorizálnak is, mi csak az igazságot Írjuk, az 
igazságot Írjuk, az igazság pedig mindennek előtt 
az, hogy pusztuljanak a ti vezetőitek közül a 
hajdani és eljövendő terrorcsapat szervezők és 
ahol zsidó a többség, ott legyen zsidó a veze
tőség, mint például az UTK.-ban, de ahol ke
resztény (keresztyén) a többség, ott a kereszté
nyeké az elsőség a vezetésben is.

Ebből nem engedünk. És ha azok a szó
nokok haragusznak is ránk érte, te Proletár 
Elvtárs, nem haragudható!, mert ezzel csak a 
Te javadat akarjuk szolgálni.

És végül még egyet! Tudod-e Elvtárs, 
hogy ezzel a Neked irt pár sorral még dühösebbé 
tettük ezeket a zsidókat? Tudod-e, iiogy Lenin 
és Trockij — Bronstein és Báruch — társai, 
előfutárai a mai napon még habzóbb szájjal 
fognak minket szidni a párthelyiség udvarán! 
Azt fogják mondani, Iiogy mi elcsavarjuk a fejed 
az igazságtól. Hogy ez nem egyéb, mint papi 
huncutság, hecckáplánkodás stb. stb. Es azt 
fogják mondani, hogy — ne hallgass ránk I Jót 
van, Elvtárs, liát ne hallgass ránk! De gondol
kodjál rajta, amit mondtunk és be fogod látni 
előbb-utóbb, hogy ezek a zsidók csak azért 
kiabálnak neked, mert ez a pártvezetöség nekik 
éppen olyan kenyérkeresetük, mesterségük, mint 
például neked a fa megmunkálása, vagy a vas
feldolgozás. Ök ebből élnek, illetve abból élnek, 
hogy Te, proletár Elvtárs nem miránk, de — 
rájuk hallgatsz.

Egyébként hidd meg, Proletár Elvtárs, hogy 
én nem haragszom rád és nem tudnék rád ha
ragudni, hogyha bármi érne is. Tudod, a „bármi" 
alatt azt értem, amit ezek a zsidó vezérek ne
veltjei szeretnének kiszolgáltatni nekem. Én hiszem, 
hogy van Isten és hiszem, Iiogy van igazság és 
értelem a földön és Te is eiöbb-utóbb belátod 
azt az igazságot, amit én — hidd el — nem 
pénzért hirdetek, de bármikor szívesen pecséte
lek meg a véremmel is.

Franciaország bizalmas bizta
tásai nem világos formában.

A „Morgenzeitung" máj. 19-iki száma Írja: 
Mint Budapestről jelentik, a magyar kormánynak 
az a szándéka, hogy a békeszerződés ellen ün
nepélyes óvást fog emelni, de egyúttal el fogja 
ismerni a békeszerződést. Franciaország Magyar- 
országnak mindennekelött jelezte, hogy a béke- 
szerződést minden esetre-*irja alá, csak azért, 
hogy a békeállapot helyreálljon. A békeszerző
dés kisérő irata a magyar nép között óriási fel
tűnést keltett.

Az antant
minden továbbiak nélkül beismeri, hogy a béke- 
szerződésbe ethnografiai és gazdasági vonat
kozások tekintetében igazságtalanságok csúsztak 
be a határt illetőleg. Az antant azonban kilátásba 
helyezi, hogy a határmegállapitó bizottságok az 
ilyen igazságtalanságokat enyhíteni fogják, mivel 
azok vannak hivatva arra, hogy a szemmel lát
ható igazságtalanságokról a népszövetséget fel
világosítsák.

Beregi levél.
Munkács, 1920. máj. 17.

Tisztelt Szerkesztő Ur !

Mint igyekvő és kitartó munkatárshoz illik, 
folytatom a beregi hírek leadását, bár első leve
lein erős cenzúrája majdnem egészen elvette neki
lendült kedvemet minden híradásról. Különösen 
akkor lettem mérges a cenzorra, amikor láttam, 
hogy az én korábban beküldött és b. lapjukban 
közölni megkísérelt hírek és észrevételek helyett 
fehér papiros diszlett a H. U gyakran meszes 
oldalain, mig ugyanazokat a híreket és egyébb 
közleményeket más lapok — ungváriak is — 
könnyen leadhatták.

De jó lesz végül is a dologra térni. Minden 
elhirelt és elképzelt nagyobb nyugtalanság, amit 
Beteggel kapcsolatban általában terjesztenek, 
valótlanság, legalább is egyelőre az. Nagy és 
aggasztó nyugtalanságnak azt lehetne mondani, 
hogyha a nép. a falusi nép nagyobb tömege 
forrongva, elégedetlenkednék vagy lázongana.

Ősz utén mondom, hogy arról nincsen szó. 
Az új adórendszer, amely szerint az 1918. évi 
adóalaphoz még 200 °/0 os pótlék járul, amely 
szerint tehát a két év előtti adónak három szo
rosát (cseh pénzben) kell fizetni — a nép még 
nem tapasztalta ki, mert a fizetést még nem igen 
kísérelte meg. Az sem igaz, hogy a nép nem 
akar dolgozni. A földművelő munkát, amely az 
ő igazi és eddig egyetlen munkája volt, nem
csak hogy szívesen teljesiti ott, ahol termőföld 
áll rendelkezésére, hanem azt lehet mondani, 
hogy egész nap azon a kis tengeritermésen ül 
és mintegy erőszakkal, kezével akarná mindjobban 
és jobban kihúzni azt a még alig látszó tengerit.

Mert a tengeri az, ami nincs. A hatósági 
ellátmány részint nem elég, részint a nép nem 
találja elég jónak, hanem az ő körülményeihez 
képest inkább egy kicsit drágának. Ezért a román 
őrük engedélyével a románok által megszállt 
területről becsempészett tengerit vásárolják szíve
sebben, mert az olcsó és jó minőségű.

Sokat írnak és beszélnek a marhaállomány 
pusztulásáról és a legelők, valamint a földbér
letek körül fölmerült bajokról és zavarokról is. 
Ebben igazán van is valami. A marhaállomány 
erősen hanyatlik. Oka ennek első sorban a 
ruhaneinüek és az élehnicikkek drágasága, amely
nek megszerzése céljából sokszor az utolsó 
darab jószágot is el kell adni. Oka továbbá a 
románok által történt requirálások azokon a 
helyeken, ahol a románok megfordultak és a 
legkisebb községből is sokat elhajtottak. (A leg
több esetben a nép késlekedett a kirótt marhát 
beszolgáltatni, ezért még meg is büntették és az 
eredeti kontingens ötszörösét, hatszorosát köve- 
telték be.)

Harmadik nagy oka a marhaállomány csök
kenésének a legelőhiány Ezen a hiányon az uj 
régimé sokat segített, de nem teljesen. A nép 
kívánságát a még fennálló magyar törvények 
értelmében nem teljesíthetik mindenben, ami 
nemzetgazdasági szempontból indokolt is, de a 
nép sehogy sem akarja belátni például azt, hogy 
miért nem hajthatják ki a marhát a 25 éven 
alóli ültetvényekbe I

A beiskolázások elmaradásáról (sötét A fri
káról a kultúra terén isi sokat Írnak és beszélnek.

A gyermekek a télen nem igen járhattak 
iskolába, mert nem volt ruha. Most már nem 
kellene a lábbeli, de a gyerekeknek jószágot kel! 
legeltetniük. A tanitószemélyzet nehézségekkel 
küzd, de helyenkint ezek subiektiv nehézségek 
is. mert egyesek a tanítók közül itthon, vagy 
odakint végig küzdölték a háborút, átélték azt 
az időt, amikor az iskola állandóan katonai 
célokra volt lefoglalva, amikor nem kellett egész 
nap az iskolában ülni most pedig a télen a nagy 
fahiány és drágaság miatt szintén tétlenségre 
voltak kárhoztatva.

A közigazgatás egészen uj. Még idő sem 
volt arra, hogy működjék, de a nép bízik benne 
és sorsa javulásának reményét a zsupánoktól 
varja. Bármibe kezdjen a falu, a zsupánnal kezd 
es a zsupánnál végez.

A bilkei vallásmoz.galomról nyilvánosságra 
jött hírek megfelelnek a valóságnak. A lakosság 
egy része schizmatikus akar lenni és a törvé
nyes intézkedéseket is megkezdte. A hátsó moz
gató itt is a — kacap. A liitliü lakosság annál 
erősebben ragaszkodik vallásához és amennyiben 
a schizmára való csábilókat a kacapokban látja 
azért azoknak más természetű gyűléseivel szem
ben is most már a teljes tartózkodás álláspont
jára helyezkedett.

Egyelőre ennyit. A körülményekről máskor 
is szívesen irok, csak lehessen.

Beregi.

▼▼▼

A vörös terro r.
A szociáldemokraták bolseviki része a hét 

folyamán (hétfőn) agyon akart verni a radvánci 
kőcsiszolóban hat sinfektető munkást, mert azok 
nem iratkoztak be közéjük. A munka megállt, 
de amikor a vöröseket kérdőre vonták, nem 
volt bátorságuk a dicső „legényekének bevallani, 
ki volt a felbujtó.

Ennél is különb a Hajdú elvtárs, úgyis 
mint emigráns, vasas, kommunista-szociálista 
párt elnök, vagy miféle azon terrorja, mely 
szerint három ide való születésű, derék keresztény 
munkás ifjúval vallásgyil/ölö nyilatkozatot akart 
aláíratni egy mulatságrendezés ügyéből kifolyólag. 
Ez a Magyarországból ide menekült vasas nem 
akarja tűrni, hogy az ifjak egyszerre keresztények 
és szakszervezeti tagok legyenek. Hát egyelőre 
csak ennyit: a szükséges följelentések meg fognak 
történni. Először ilt, s ha itt meg nem hallgatnak, 
akkor majd : Prágában. A vörös terrort le fogjuk 
törni és az itt kényszeiből vendégjogot élvező 
vasas majd megtanulja, hogy Ungvár — az 
Ungváriaké.

És most, Iiogy lássák, mire alapozzuk a 
terror megszűnését biztosan váró reménységün
ket, adjuk tudtokra a Csehszlovák köztársaság 
területen legújabban életbe léptetett azon intéz
kedést, hogy a terror következtében a munkától 
eleső munkások munkanélküli segélyre tarthatnak 
számot. Feltételezik ezek a vasas és egyéb 
jelzős elvtársak, hogy az állam tűrni fogja 
terrorjukat, elképzelik, hogy önmagának feles
leges kiadási csinál és elképzelik, Iiogy ilyen 
formán elszokni segítsen a munkától munka- 
kedvvel megáldott embereket?

A vörös terrornak szépen vagy csúnyán, 
de rövidesen véget fogunk ve tn i!

Nyilatkozat.
Nemzetközi szociáldemokrata részről jött 

kijelentés szerint Zsatkovicsot az itt legutóbb 
alakult orosz szociáldemokrata párt „a kesztény 
szocialistákkal egyetértve-1 akarja idehozni.

A kijelentés — miután akadt újság is, amely 
leközölte — alkalmas lehet arra, hogy pártunkat 
úgy tüntesse fel, mint Zsatkovicsot támogató és 
a Zsatkovics jövetelét siiigető pártot.

Kijelentjük, hogy tudomásunk szerint Zsat
kovics pártok felett, mint pártatlan kormányzó 
akar működni, — kijelentjük továbbá, hogy 
■jártunknak nem volt és nincs tervében Zsat- 
íovicsot e helyes útról letériteni. Nekünk semmi 
részünk abban, hogy Zsatkovics idejön, nekünk 
semmi érdekünk, hogy a választások előtt, vagy 
azok után érkezik, mert mi úgyis függetlenül 
akarjuk és fogjuk megharcolni a választási harcot.

Nyugodjanak meg az elvtársak, mi nein 
akarunk kormányzópárt lenni, csak ők, az elv
társak nem tudják már elképzelni magukat — 
a második helyen.

1920. évi május hó 21-én tartott párt- 
értekezletünkből.

A Kér. Szocialista Párt.Ú JD O N S Á G O K .
Olvasóinknak a Szentlélek ünnepén 

k ita rtó  le lket kívánunk.
— Kinevezések. A politikai ügyosztály 

élére a prágai kormány állítólag dr. 13la/ki hely
tartósági tanácsost nevezte ki. A kormányzó dr. 
loupalik  kerületi biztost a zsupáni teendők ellá
tásával bízta meg. — Hozer Ferenc volt légio
nista végzett jegyzői tanfolyam hallgató Rákosra, 
Oldrich Krusinó pedig Oroszvégre körjegyzőknek 
nevezetettek ki.

A pápa a m unkásokhoz. Benedek 
pápa Marelli bíboroshoz levelet irt, melyben 
hangsúlyozza, Iiogy az általános jóléthez minden 
társadalmi osztály együttműködése és közös mun
kája szükséges. A munkásság ellen cselekszik az, 
ki a jómódnak ellen izgatja a munkásokat és a 
tömegek forradalmositásán dolgozik. Viszont a 
gazdagoknak saját érdekükben is tániogatniok 
kell a proletariátust.

M agyaro rszág nem ir ja  a lá a békét. 
Hír szerint Magyarország válasza a békeszerző
désre elutasító. A magyar kormány válaszjegy- 
zékét Praznovszky követ már elvitte s e szerint 
addig, amig a csonka kerületekben a választások 
meg nem tartatnak és a románok és szerbek 
által visszaadandó területek ki nem ürittetnek, a 
magyar képviselőház nem lehet illetékes a béke 
tárgyában határozni. Minthogy pedig a jóvátételi 
és határmegállapitó antantbizottság hatásköre 
sincs kellőképpen körülírva, ez okból sem Írhatja 
alá Magyarország a békefeltételeket.
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a és ktanitói kinevezések.
Papp Antal munkácsi megyés püspök .Dudits 
Béla vecsei h. lelkészt ugyanoda paróchussá; 
Mihslovtcs Antal toronyai id. li. lelkészt ugyan
oda h. lelkészül; Kovordányi József| fíilöptalvai 
h. lelkészt Felsővereczkére h. lelkeszül; Kiss 
Péter nyug ktanitót Beregsziklásra ktan itóul: 
Fedorcsak Viktor szajkóíalvai ktanitót Baskócra 
ktanitóul; bponták András nyug. ktanitót Tim- 
sovra ktanitóul; Ortutay Tivadar sislóci id h 
ktanitót Palagyra ktanitóul; Paulisinecz Miklós 
ladoméri ktanitót Kapuszögre ktanitóul.

— ^ r ’ M arván K aro ly  korm ánybiztos 
lem ondott. Dr. Marván Károly, aki Moys távo
zása óta mint a kormányzóság politikai osztá
lyának hivatalnoka egyúttal a zsupáni teendőket 
is ellátta, megrongált egészségére való tekintettel 
fölmentését kérte a zsupáni teendők végzése alul. 
A kormányzó a lemondást elfogadta, Dr. Marván 
a zsupáni teendők végzésében csak tiszteletet 
vivőit ki magának, mert mindenkivel szemben 
figyelmes és igazságos volt. Utódja dr. Toupelik.

— Meghívó. Az Ungvári Katii. Legény- 
egylet f. hó 24-én (pünkösd másodnapjan) a 
Széchenyi-ligetben (Vadaskert) rózsaünnepéllyel, 
kabaréval és szépségversennyel egybekötött tánc
mulatságot rendez, amely egyúttal az Egyletben 
tánciskolát végzett ifjúság próbabálja is lesz. A 
rózsaünnepély délután 3 órakor veszi kezdetét 
A közönségnek alkalma lesz: cigányzene hallga
tására, virág, cukor, sütemény, fagylalt, limonádé, 
levelezőlap stb. olcsó bevásárlására. Világposta 
eredeti fényképes levelezőlapokkal. Konfetti- és 
szerpentin-csata. Friss sör es mindenféle harap 
nivalók. A rózsaünnepélyre való belépés dija 
potom 2 K. A kabaréra és a táncmulatságra 
való belépés dija szcinélyenkint 6 K, családjegy 
15 K. A tánc előre megállapított szigorú táncrend 
szerint. — Az első táncok után szépségverseny. 
A győztesek művészi értékű, becses jutalom
tárgyakban részesülnek. — A kabaré műsora:
1. Hosszú ruha Monolog. Előadja : Tóth Annus.
2. Énekel: Csányi Mihályné. 3. Ö nem féltékeny. 
Vígjáték egy felvonásban. 4. Szaval: Fedor 
Margit. 5. Aktuális kupiék. Énekli: Pletenyik 
József. 6. A fotográfus. Vig magánjelenet. Előadja: 
Kállay M.

— A szabadkőműves testvérekre rossz 
világok járnak odaát, vagyis magyar testvéreink 
országában. A Földműves- és Kisgazdapártnak 
nem lehet nemcsak hogy vezetője, de meg tagja 
sem az, aki az utóbbi évtizedekben szabadkó- 
müves-páholy kötelékében működött, mert ezek 
Szomjas Gusztáv debreceni kormánybiztos sze
rint csak továbbfolytatnák bomlaszt© és a békét 
zavaró működésüket. Egyébként éppen Debre
cenben történt meg legutóbb az is, hogy a Ke
rületi Munkásbiztositó Pénztár ügyeinek rendbe
szedésére kiküldött kormánybiztos dr. Brunner 
Lajos orvost, a pénztár rendelő főorvosát, az 
ügybuzgó szabadkőműves-páholy testvért állásá
tól felmentette és helyébe a nemzeti és keresztény 
eszmék egy lelkes harcosát nevezte ki.

— A la kbé rh iva ta l ta g ja i. A lakáshivatal 
mellett egy lakbérhivatalnak elnevezett bizottság 
is működik-, amelynek igen fontos hatásköre van. 
Ez a lakbérhivatal arra van hivatva, hogy a 
lakáshivatal döntései ellen beadott felebbezéseket 
másodfokon elbírálja és döntsön. Elnöke: dr. 
Ackerinann Fülöp városi tanácsos, alelnöke: 
Shetner József. Tagok: a) a háztulajdonosok 
közül: Büchler Lajos, Nyilas Vince, Sztichanek 
József, Volosin Ágoston és Sznistsák Nándor; 
b) a bérlők közü l: Milautz műszaki tanácsos, 
Árvay, Markovits, Wesely és Menüik mérnökök.

- -  ön gy ilko ssá g  Munkácson. Tangel N. 
26 éves tüdőbeteg íamunkás gyógyíthatatlan 
betegségének tudatában konyhakéssel fölmetszette 
torkát s elvérzett.

- - É rtesítés. A zugói kincstári erdőgond
nokságnál a nyári idényben szeptember végéig 
zugói tűzifára hetenként csak három nap és pedig 
héttőn, szerdán és pénteken adatnak ki bárcák. 
A megvett tűzifa ellenben minden hétköznapon 
elszállítható a raktárból. Kincstári erdögondnokság.

— Ebzárla t. A napirenden levő ebmarások 
következtében áz ebzárlatot a hatóság május hó 
10-től kezdve elrendelte. A kutyákat a zárlat 
tartama alatt kötve kell tartani, szabadon pedig 
szájkosárral és pórázon megkötve vezethetők. 
Minden kutyamegbetegedés a rendőrségnél azonnal 
bejelentendő. A szabadon járó kóborkutyákat 
kiirtják, a megállapított tulajdonosaikat pedig a 
vonatkozó törvény teljes szigorával büntetik.

— S ztrá jk . A cipész munkások és mun
kaadók között ellentétek merültek fel, s f. hó 
19-én az összes cipész segédmunkások beszün
tették a munkát. A munkások jelenleg azzal a 
tervvel foglalkoznak, hogy kollektív műhelyt állí
tanak fel szövetkezeti alapon. A munkaadókkal 
való tárgyalások, úgy látszik, igy végleg holt
pontra jutottak.

— Debrecen az európai lé g iu t köz
pontja . A középeurópai légi vonalak Magyar- 
országon is keresztülvonulnak s a már alakuló
ban lévő részvénytársaság Debrecen városának 
határában tervezi a nagy repülő-állomást, mely
nek céljaira — hir szerint — már meg is vették 
vagy kibérelték a régi harcszerü lőtéri az egész 
Dombos-tanyával együtt. (430 hold.)

— A szlovenszkói m agyar b irá k  ügye. 
A szlovenszkói bíróságoknál a prágai nemzet
gyűlés állal alkotott újabb törvény szerint mind
azok, akiket ideiglenesen vettek át és akik az 
engedelmességi fogadalmat már letették, minden 
nyugdíj igény vagy végkielégítés nélkül elbocsájt- 
hatók, ha az engedelmességi fogadalmat súlyo
san megsértették. Ennek az elbocsájtásnak jun. 
30-ig kell megtörténnie.

— H linka  pá ter c ikke  a je le n le g i á lla 
po tokró l. A „Slovák“ -ba Hlinka András kép
viselő a következőket Írja: „Egy évvel ezelőtt 
figyelmeztettem Srobárt a vörös veszedelemre és 
arra kértem, ne akadályozza meg a néppárti szer- 
vezáedést, ám dicsősége teljében vak volt és 
most hatalma romjain ünnepet ül a vörös inter- 
nacionálé.

Lábrakapott az uzsora, 
lánckereskedelem, uj erkölcsök, uj szokások, 
mulatozás. Tekintély, hivatali méltóság, vallás és 
közbizalom eltűntek. Jöttek cseh agitátorok, uj 
eszmékkel bolonditva meg a népet, csoda-e 
tehát, ha nem ismerni Szlovenszkóra?

— Növendék hangverseny v o lt a K o 
ronában f. hó 20-án este. A Lengyel-zenetan- 
íolyam nagyobbrészt leány növendékei voltak a 
szereplők. A jól összeállított tartalmas program 
számok teljesen lekötötték a közönség figyelmét.

— Tudom ásul. Az élelmezési miniszter 
felhatalmazta a helybeli élelmezési hivatalt, hogy 
az uzsora és csempészet ellen hivatalt állítson 
fel. Ez a hivatal már megkezdte működését. 
(Gubernia, II. em. 88.)

— Feszültség Cseh-szlovákia és Len
gye lo rszág között. Prága. A Lengyelország és 
a csehszlovák köztársaság közt a tescheni kérdés 
miatt keletkezett nagyfokú feszültség kezdi 
befolyásolni a köztársaság külpolitikáját. A cseh
szlovák delegációnak Leninhez való küszöbön 
álló kiküldése és az ezzel megkezdődő tárgya
lások az Oroszország és a csehszlovák köztár
saság közti béke megkötése végeit, főleg az által 
vannak megokolva, hogy a csehszlovák köztár
saság Oroszországban keres erős támaszt a len
gyelek ellen. Az Oroszországhoz történő ez a 
közeledés azonban az entente által támogatott 
Kiev elleni lengyel oífenzivával való egyidejűsége 
miatt súrlódásokat eredményezhet Paris és Prága 
között.

— A m erika i lap a budapesti W ashing ton 
szobor m egkoszorúzásáról. Az áldozócsütör
töki tiltakozó nagygyűlés után mint ismere
tes a tömeg megkoszorúzta Washington szob
rát is. A Newyork Héráid hosszú tudósításban 
számol be erről az eseményről. A cikk cime: 
Magyarok az Egyesült államok segítségét kérik. 
A tudósító a többek közt a következőket írja: 
Május 13.-án ezer és ezer magyar tüntetett és 
kiáltványt intézett az Egyesült Államok népéhez, 
melyben az elszakítandó részek lakosságának 
nevében kérik az Egyesült Államok rokonszenvét 
a rablóbéke ellen. Kossuth Lajos népe kéri 
Washington népének erkölcsi támogatását. Az 
impozáns menet zászlókkal és zenekarokkal az 
Országház elé vonult és onnan a városligeti 
Washington-szobor elé.

— Szent Jeanne d ’Arc. Mint Rómából 
jelentik, Szent Péter templomában grandiózus 
külsőségek, hatvan bíboros, temérdek külföldi 
előkelőség és százezer ember jelenlétében vasár
nap történt meg Jeanne d’Arc szenttéavatása. 
Ősrégi, mélyértelmü, szép szertartások között 
háromszor kérte a bíboros államügyész, instanter, 
instantius és instantissime, hogy avassa a pápa 
szentté a nemes, tiszta és történelmi cselekvésü 
francia leányt, mire a Szentatya kimondta a 
szentavatás végső szavát s Bramante ősi kupolái 
alatt zengő és forrásiideségil friss gyermekhan- 
gokon diadalmasan felhangzott a Te Delim. 
Ugyanebben az órában ünnepélyes istentisztelet 
volt Jeanne d’Arc tiszteletére a párisi Madeleine- 
és a londoni Westmister-kathedrálisban. A szer
tartás után Róma harangjai egy álló órahosszat 
ünnepélyesen zugtak. Jeanne d’Arc bevonult az 
egyház szentjeinek tündöklő nagy társaságába.

— A usz tria  és M agyaro rszág gazdasági 
viszonya. A „Reichspost" vezércikke azt fejte
geti, hogy Áusztria feltétlenül rá van utalva

Magyarország termelésére, de ez utóbbit nem 
lehet rákényszeríteni, hogy feleslegét Ausztriának 
átengedje. Szükséges tehát, hogy a két állam 
közt a jelenleginél jobb viszony létesüljön. A 
cikk Írója — Zsombor Géza —  reméli, hogy a 
közös gazdasági érdekek megvédése és pénz- 
politikai ügyek elintézése céljából már a közel
jövőben barátságos tárgyalások fognak a két 
állam közt megkezdődni.

— Kun Béla felesége csehszlovák útlevél
lel van ellátva A „Tribuna" jelenti Bolognából: 
Bucco olasz követ, ki Kun Béla feleségét, leányát 
és Galov asszonyt Bolognába kisérte, közli, hogy 
a hölgyek hamis név alatt csehszlovák útlevelek
kel utaztak.

— A békekonferencia szabadkőmű
vesei. Bécsböl je lentik: A „Schildwnche" cimü 
hetilap kimutatást készített azokról a szabad
kőműves páholytestvérekről, akik Versaillesben, 
St. Germainban és San-Remóban Németországot, 
Ausztriát és Magyarországot ölték meg rituális 
előírás szerint. A „legfelső tanács" tag ja i: W il- 
son, Clemenceau, Éloyd George és Sannino köz
ismert szabadkőművesek. Ugyancsak páholy
testvérek a köréjük csoportosuló tanácsok és 
bizottságok közül a következők: angol részről 
Bonar Law, Viscount Miller, A. James Balfour, 
G. Nicoll Barnes, Churchill és Chamberlain. 
Francia részről Pichong, L. L. Klotz, André 
Tardieu, Jules Carnbon és Bourgeois, továbbá 
az olasz V. E. Orlando, Salvágo Raggi, A. 
Salandra, S. Barzilai, Scialofa, T ittoni, Ferrari, 
Marconi és Crespi. Wilson Amerikából is hozott 
néhány páholytestvért, ezek: Róbert Lansing és 
House ezredes, Belgiumot Huysmans, Van" dér 
Heurel és Van derVelde képviselő, Görögország 
részéről Venizelos és Palitis vesznek részt a 
tárgyalásokon. Az oláhok Bratianut és C. Coanda 
tábornokot küldték ki. Portugália részéről páholy
testvérek : A. Costa és Soares. Szerbia részéről 
P. Pasits, Trumbits és Vesnits, a lengyelek Pa- 
darevszkyt, a csehek Kramarzt és Benest, Ka
nada Bordcnt, Ausztrália Hughest, Délafrika 
Smuts és Botlia tábornokot, India pedig Mon- 
tague szabadkőművest küldte el a békekötéshez.

— M ozi. Ma kerül bemutatásra a „Múltak 
láncai" cimü dráma Mta May és Lőtte Neuman- 
nal a főszerepben. Hétfőn, kedden és szerdán 
„Az úszó ház titka" izgalmas amerikai dráma.

— M agyarország i h írek . A békedelegá
ciónak máj. 19-én kellett döntenie a legfőbb 
tanácsnak adandó válasz tárgyában. A nemzet
gyűlést a miniszterelnök csak a békedelegáció 
ülése után következő napon — csütörtökön vagy 
pénteken tájékoztatta az antantnak küldött válasz 
felől, amely nemlegesnek jött tudomá
sunkra. — A dorogi bányászok Horthy kormány
zóhoz intézett iratukban őrült merényletnek 
mondják a Magyarországot érintő békepontokat 
és azok ellen tiltakoznak. Úgyszintén tiltakozott 
a győri és pataki magyarság is. A magyar nem
zetgyűlés f. hó 18-ikán tartolt ülésén Haller 
József képviselő, mint előadó nagy beszédben 
védte a fővárosi törvényhatósági bizottság újjá 
alakításáról szóló javaslatod. Többek között 
ezeket mondta: A javaslat mellőzi a virilizmust, 
mert a vagyon sohasem volt bizonyítéka annak, 
hogy valaki hivatott a köziigyek intézésére, 
különösen most nem, amikor a legmiiveletlenebb 
rétegek ágyrajáróiból burjánzónak elő az uj 
milliomosok. (Taps.) A javaslat az intellektuális 
virilizmust hozza be. A purifikáció gondolatát 
szolgálja az az intézkedés, hogy a törvényható
sági bizottságból kizárta azokat, akik a főváros
nak szállítanak, akik a fővárossal üzleti össze
köttetésben levő vállalatok igazgatói, alkalma
zottai, tulajdonosai, résztulajdonosai, továbbá, 
akik a főváros bérlői, valamint a fővárossal kö
tendő üzletek bizományosai. Intézkedik a törvény- 
javaslat arról, hogy a különböző érdekcsoportok 
uralma megszűnjék és a főváros törvényhatósága 
valóban a nép igazi képviselete legyen. Bizto
sítani kell az arányos képviseletet is, hogy minden 
párt megfelelő arányban legyen képviselve a 
törvényhatóságban. Az uj törvényhatóság keresz
tény és nemzeti irányban működjék és éppen 
ezért a javaslat intézkedést tartalmaz arra nézve 
is, hogy a belügyminiszter felosztási joggal bírjon 
abban az esetben, ha a képviselőtestület nem 
felel meg hivatásának. A törvényjavaslat egy uj 
Budapest alapjait veti meg. — A jászberényi 
törvényszék most tárgyalja Bokányi Dezső és 
120 vádlott társának bünpörét. Az ellenük a vád, 
hogy Bokányi felbujtására sortüzet adtak a népre, 
aminek több halott és sebesült lett az áldozata. 
Bokányi a tárgyaláson azzal védekezik, hogy őt 
csak disz-szónoknak rendelték le Jászberénybe. 
Ő csak arra hívta fel a lakosokat, hogy minden 
fegyverfogható ember álljon be a vörös had
seregbe, hogy kiverhessék az előrenyomuló ro
mánokat az országból. Ebből szóváltás kereke
dett, majd sortiizek dördültek el s neki is futva 
kellett menekülnie szállóbeli lakására. A tárgyalást 
egész héten át folytatták. ítélet tegnap lehetett.



4. oldal.
1920. május 23,

— Lóczy Lajos, a világhírű geológus és Bihar 
Ferenc tábornok, volt honvédelmi miniszter a 
múlt héten elhaláloztak. — Ábrányi Emil f. hó 
21.-én éjjel szentendrei villájában meghalt. — 
Horthy kormányzó nyilatkozott az állítólagos 
magyar fehér terrorról, ami nincs. Kijelentette, 
hogy a magyar proletárdiktatúra alatt a Szamuellii- 
hóhércsapat Ö00, a forradalmi törvényszék 300 
és a vörös hadsereg vezetősége körülbelül 3000 
embert végeztetett ki. Ez összesen 4000 ember, 
aki az ország szine-java volt, míg az alkotmá
nyos érában most mintegy 20—25 embert végez
tek ki, aki valamennyi többszörös gyilkos volt, 
és ezt fehér terrornak kiabálják ki a zsidók a 
külföld előtt, de az ártatlanul kivégzett 4000 
magyar keresztényért nem fáj a szivük! =  Sza
kács Andor államtitkár, a Friedrich-kormány volt 
sajtófőnöke, aki a koalíciós kormány megala
kulása óta szabadságon volt, lemondott hivatali 
állásáról és kivált a miniszterelnökség státusából. 
Lemondását Simonyi-Semadam Sándor miniszter- 
elnök hivatali tevékenységének meleghangú elis
merésével vette tudomásul. Szakács Andor most 
ismét folytatja aldiv újságírói működését. — 
Debrecen 300 hold földet adományozott a Nem
zeti Hadseregnek. Debrecen város tanácsa a 
város tulajdonát képező földbirtokból 300 holdat 
bocsájtott alapítványként Horthy Miklós kor
mányzó rendelkezésére, hogy azt a kiváló kato
nák vitézi jogon való megajándékozására hasz
nálja föl.

— Tűz Pálócon. Pálóc községében a 
múlt évi nagy tüzeset után, amely a fél községet 
elhamvasztotta, óriási riadalmat okozott a hét 
szerdáján felhangzott vészharangkongás. Ismét 
tüzlángok csaptak fel a csendes házak felett, 
ismét a pusztulás fenyegette a még alig felépült, 
félig üszkös portákat. Valószinüleg gyújtogatás 
következtében a Dudás András csűrje gynladt 
ki, utána egy másik, egy harmadik. De most a 
szerencsétlenségben is meg volt a falunak az a 
szerencséje, hogy szélcsend volt és nem lévén 
nagy mezei munka, sokan otthon voltak. A falu 
megmenekült, de az emberek még most is remeg
nek a gondolatra, hogyha — ismét úgy lett 
vo lna!

A rany k ilószám ra. Hajdudorogon ezelőtt 
két héttel kutatást tartott a rendezőség az ottani 
zsidó imaházban, mert följelentés érkezett, hogy 
ott indokolatlanul sok lepecsételetlen magyar 
pénzt rejtegetnek. A följelentésből ki lehetett venni, 
hogy a pénzt aligha nem egy eljövendő ügyes 
bélyeghamisitőnak tartogatják, aki majd egész 
értékében csinál pecsételt pénzt a pecsételetlen- 
ből. A kutatás nem várt eredménnyel végződött: 
nemcsak hogy egy egész láda bankóra találtak 
a hajdudorogi zsidó imaházban, hanem azonkívül 
hét és felkiló aranypénz több mázsa dohány, 
liszt és cukor is napvilágot látott, ami nem is 
olyan csekélység a mai világban.

Sportélet köréből.
UAC-CsSC. 3 :2  (3 :2 ) . Csütörtökön d. u. 

folyt le ez a mérkőzés az UAC. pályán, amit a 
katonák durva és goromba játéka egy csöppet 
sem tett széppé. Az UAC. öt tartalék játékossal 
állott ki. Biró gyenge. Vasárnap és hétfőn azaz 
pünkösd első és másodnapján nagy körmérkőzés, 
első nap az UAC., másodnap az UTK. pályáján 
ami igen érdekesnek Ígérkezik.

U TK -R M TE . 4 :0  (3 :0 ) . F. hó 16-án 
vasárnap a komáromi serlegért mérkőzött az 
UTK. és a RMTE. nagyszámú közönség előtt. 
A mérkőzés nagyon érdekesnek Ígérkezett, mert 
a ruttkai csapat megérkezését már egy héttel 
azelőtt hallottuk beszélni. A ruttkai csapat játé
kosai talán kivétel nélkül mind munkás emberek 
voltak, kik az ut fáradalmainak kipihenése nélkül 
mentek mérkőzni a komáromi serlegért az UTK. 
kipihent csapata ellen. — Az UTK. állandó sze
rencséje vasárnap fokozottabb mértékben nyil
vánult meg, különösen a kapusánál. így Ruttka 
munkája méginkább megnehezült. Bár a ruttkaiak 
fáradt játékot mutattak, azonban mégis az első 
félidő legnagyobb, a második félidő úgyszólván 
egész tartamán át támadtak és szorították le az 
UTK-t kapujához. De a kapunál mintha meg
babonázták volna, nem tudtak eredményt elérni. 
— Biró Benes volt, kit mint jó játékost már 
ismerünk, de mint bírót ne ismerjük meg, mert a 
bíráskodást csak rovására Írhatjuk. Teljesen a 
közönség hatása alatt bíráskodott és Ítélte el az 
első 11-est is indokolatlanul.

K irándulás. Az UAC. turisztikai szakosz
tálya f. évi május hó 24-én (pünkösd hétfőjén) 
társas kirándulást rendez a kies fekvésű gerényi 
fenyvesbe. Indulás : délelőtt fél 9 órakor. Gyüle
kezőhely: a vadaskerti kisállomáson. Gyaloglás 
oda-vissza 2 óra. Ú tirány; a Radvánc feletti 
utón a gerényi szőlők alatt az Árpád korabeli 
gerényi templomhoz. A templom freskóinak meg

tekintése után a hornyai völgybe a kőforráshoz. 
Itt ebéd. Délután; innen Krupcsóra, onnan a 
radvánci erdőn át az Ung partján haza. Eleimet 
k i-ki hozzon magával. Vendégeket szívesen lat 
a Vezetőség.

_________ HATÁRSZÉLI újság._________

KÖZGAZDASÁG.

A vadászati törvény módosításáról.
A felvidéken beállott Ínség egyik okát rész

ben az 1883.-ik vadászati törvény hiányosságában 
kell keresni.

Ugyanis a hasznos vadaknak deklarált 
szaivasok a mezőgazdasági terményekben nagy 
károkat okozhatnak, egykét éjjel egész táblákat 
dúlnak fel s a nyulakkal sok gyümölcsfát is 
tönkretesznek. A gazda pedig tehetetlenül áll 
velük szemben, mert az ellenük való védekezés 
nincs megengedve.

Igaz, hogy a törvény a vadászat tulajdono
sát vagy bérlőjét kötelezi a kártérítésre, de emel
lett annyi kibúvó ajtót nyit, hogy teljes kártérí
tésről ritka esetben lehet szó.

Az eljárás ugyanis a volt háború előtti 
időkben, hogy a bejelentett kárt a vadőr felbe
csülte — többnyire nevetséges csekély árban 
s ha a károsult ezzel nem volt megelégedve, 
perre lett utasítva, ez azonban annyi utánjárásba 
és költségbe kerül, hogy arról inkább lemond s 
kénytelen-kelletlen felveszi a becsárt, mely gyak
ran tizedrészét sem teszi ki a valódi kárnak.

Hát ez igy tovább nem mehet 1 Minden ter
melő jogosítva van verejtékének gyümölcsét a 
maga egészében élvezni, s nem köteles tűrni, 
hogy mások az ö bőrére mulassanak.

* Vagy nyissák ki a vadász urak erszényüket, 
s fizessék meg minden huza-vona nélkül a ter
melő teljes kárát, vagy pedig erélyes rendsza
bályokkal kell a károknak elejét venni.

A szarvasokat és nyulakat a dúvadak so
rába kellene felvenni, tehát azok irtását minden
kinek megengedni; ez esetben néhány év alatt 
számuk annyira megfogyatkoznék, hogy többé 
számbavehető károkat nem okoznának, a vadá
szok pedig tenyésszek a szarvasokat bekerített 
vadaskertekben, ahol vadász-szenvedélyüket ki
elégíthetik.

A vadhús minden bizonnyal szerepet játszik 
a közélelmezésben, de ez csak inproduktiv ter
melésnek tekinthető, mert előállítása sokkal na
gyobb költségbe kerül, mint amennyi az elejtett 
vad értéke. A vadászatból csak a lesipuskások- 
nak van produktív hasznuk, amennyiben azoknak 
az ellőtt patronon kívül más költségük nincs.

A községek jutnak ugyan némi jövedelem
hez a vadászterületek bérbeadása által, de ez 
számításba sem jöhet ama nagy károk mellett, 
melyeket a szarvasok és nyulak a terményekben 
és gyümölcsfákban okoznak.

Aki éjjel az Ung vagy Latorca völgyében 
utazott, bizonyára feltűnt a sok tűz, melyeket a 
szegény emberek azért raknak, hogy vetéseikről 
a vadakat elriasszák. Lehet képzelni, hogy e 
szegény emberek egész éjjeli virrasztás után minő 
munkabírással dolgozhatnak napközben!

Még egy kártérítési per kimeneteléről aka
rok megemlékezni.

Egy felvidéki korcsmárosnak igen szép s 
már termő gyümölcsöse volt az X határban, e 
gyümölcsössel 2 vadászterület érintkezett, t. i. a 
fövadász űré és egy társaságé, mely utóbbit a 
fövadász ur a társaságnak átengedett. A két va
dászterület nem volt egymástól elkerítve. Egy 
kemény télen a szarvasok a gyümölcsös rozzant 
kerítését áttörték, s tavaszig sok fát tönkretettek. 
A korcsmáros békés utón nem tudván k i
egyezni, pert indított, de azt elvesztette azon 
indokolással, hogy nem lehetett megállapítani, 
kinek a szarvasai okozták a kárt, a fővadász 
űré, vagy pedig a társaságé 1 Hát eszerint a 
szarvasokat meg kellene billogozni, — mini a 
borjukat szokás — vagy pedig minden szarvas
nak táblácskát akasztani a nyakába s arra vas
tag betűkkel felírni, hogy a társaság vagy a fő
vadász ur tulajdonát képezi-e?

Remélhetőleg a Podkarpatska Russ kor
mányzósága olyan intézkedéseket fog ezirányban 
tenni, melyek alkalmasak lesznek a gazdák jogos 
érdekeinek megvédésére.

Bornemissza Zoltán.

A gazdasági a lka lm azo tta k  után já ró  
m unkásb iz tos itás i já ru lé k o k a t — a r Gömöri 
Gazda** tudósítása szerint — az esetben, ha az 
alkalmazottaknak keresetképtelenséggel járó be
tegség esetére is biztosit a munkaadó fizetést, 
vagy természetbeni ellátást (konvenció, lakás, 
élelmezés, fűtés), az esetben a betegsegélyezési 
járulékot le fogják szállítani és pedig a vállalt 
természetbeni ellátás idejéhez képest egy liónap- 
tól kezdve fölfelé 6, 12, 18, 24, 30, 36, 54»/,-kal.
Nyomatéit Páldesi Gyula könyvnyomdájában, Uikereá.

Ezen időtartam alatt a biztositolt tagnak táp- 
pénzsegélyre nincs igénye, de a leszállított járu
lék fejében a többi pénztári szolgáltatásokat 
igénybe veheti. (Orvosi segély, szülészeti segély, 
gyógyszer, kórházi ápolás és szállítás, temetke
zési segély, szoptatási segély.) A pénztárak a 
gazda-munkaadók sajátkezű beadványára eszköz
ük a járulékok leszállítását, vagyis a gazdáknak 
azt írásban kérni, valamint a természetbeni el
látás biztosítását írásban megerősíteni kell.

Csépléshez szükséges szén és benzin
szükséglet azonnal bejelentendő a jegyzőnél, 
aki azt kimutatásba veszi, a szolgabirói hivatal
nak beküldi, mely hivatal az összeírást továbbítja 
a zsupáni obilni uradnak. (Megyei gabonahivatal.) 
(Gömöri gazda)

A m orvaország i ném et gazdák Olmütz- 
ben tartott gyűlésükből az utolsó órában felhív
ják a kormányt, hogy a termés szabad forgalmát 
biztosítsa és oldja fel a kényszergazdálkodást. 
A Narodni Politikának egy idevágó cikke azt 
mondja, hogy Csehszlovákiában nem törődnek a 
termeléssel és minden vállalkozási kedvet agyon
ütnek.

M agyaro rszágon nagy és korai gabona- 
termés várható. Rubinek miniszter kijelentése 
szerint a gyümölcs és zöldség is reményen felüli 
nagy lesz, azért szabaddá teszik annak kivitelét. 
A magyar kormány sok bort szállít Hollandiának.S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K .

Gojdits. Látja, mi sem vagyunk kevésbbé olyanok. 
Köszönet. Keressen fel mielőbb !

Olasz, Orönbaum, Berkovits, Lazarovits Bereg
szász. Leközöltük volna, de amennyiben az illető lap is 
leadta, Önöknek itt megvan az elégtétel és mi az 50 60 
sor helyét mással fogjuk betölteni.

fiSUüaSSE® RíWtfiC
ffi Jóbarátaink és ismerőseink, kik leányunk, uno- S kánk és unokahugunk

3LASSKÓ ADRIENKE
S elhunyta alkalmából mély fájdalmunkat jóleső rész- 
»' vétükkcl enyhíteni szívesek voltak, fogadják ezúton 0 hálás köszünetünketK A gyászoló család.

FRANCIA RAKOTT ÉS EGÉSZ

M A L O M K Ö V E K
NAGY VÁLASZTÉKBAN kaphatók 

GLÜCK MIKSA fakereskedőnél, Ung- 
3-2 2 váron (Árpádvezér-u. 80 sz.)

HEVERDLE FRIGYES
FÉNYKÉPÉSZ Szobránci-u. 1. szám, 
— (a vo lt reáliskolával szemben)
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Elköltözködés m iatt jókarban 'O * Á  ^3 
levő és három lakásból álló X S u  Xuá
eladó. Ugyanott, a lakásberendezés is eladó. 
Cím megtudható a kiadóhivatalban. •»—s
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N A G YB A N I 4 -3 KICSINYBEN!

1228 0-61 C 7 n 1 n  Ungvárt, a Rózsa- 
beteiepitett S Z v lU  begyen eladó. —
Értekezhetni BOROSS ZS1G.MONDNÁL lehet, 
ugyanott egy N E H É Z  C S Ó N A K  is eladé.

K É T  P Á R , tenyész- F A I M V í f l  
tésre alkalmas, fia ta l * A  t  U  L ,
eladó. — Rákóczi-utca 8. szám. (Emelet.)

K O M J Á T H Y  L • műtermében

MEGYEHÁZ-TÉR 4. sz. alatt 
(szemben a megyeházával)
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