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SZ IL Á N K O K .
MAGYAR IRREDENTIZMUSRÓL beszél 

Zsatkovics kormányzó ur. Magyar irredentizmus
nak minősíti talán a kaposi magyar gazdáknak 
azt a határozatát, hogy ök terményeik feleslegét 
csak a ruszinszkói ruszin testvéreiknek akarják 
adni? Magyar irredentizmusnak tartja talán azt,

Magyar irredentizmus az, hogy Zsatkovics 
kormányzó urat idejövetelekor a „nem irredenta" 
elemek oly meghaló módon -  a házakra és 
templomokra rajzolt akasztófával fogadták — a 
magyarság pedig, ha nem éljenezte is, de egyetlen 
szót sem tett ellene ? — Majd meglátszik, hogyan 
fog velünk szemben viselkedni' — mondotlák. 
Nos hát jó i megláttuk.

a magyarra nem lehet egyebet reá fogni, 
hát reá fogja azt, ami jelenleg a legkapósabb 
.jelszó: magyar irredenta. Inkább a saját ruszin 
népének autonómiáját építené a kormányzó úr, 
inkább az elkergetett ruszin vasúti munkásság 
érdekeit védené, inkább azt a szörnyű rabszolga
vásárt akadályozná meg, amelyen a könnyen el
csábítható ruszin nép ezreit akarja megszerezni 
a hátát szamára egy Hancsin nevű élelmes, ame
rikai ruszin, akit kormányzó ur bizonyosan ismer, 
mert ő hozta az amerikai zászlót és cserébe ő 
akarja kivinni Dél-Amcrika ólombányáiba, az egész 
világ előtt a szörnyűségek helyének, a betegségek 
fészkének, a kiálhatatlan klimájunak ismert lelie- 
netes helyre? Itt legalább még jó hegyi levegője 
volt a ruszinnak. Attól is meg akarják fosztani... 
és közben a magyarokkal bajlódnak, nekünk nem 
hagynak békét, talán hogy mi is inkább oda 
kívánkozzunk, ahova eszünk tiltana elmenni, de 
a keserűség utóvégre mégjarra is rábírhat, irredenta 
magyarok, essetek kétségbe és menjetek li is 
Hancsin úr illán az ólómbányákba!... Az utért 
nem fog kelleni fizetni, majd ledolgozzátok I Men
jetek! Ott majd nem lesztek irredenták, ott li 
lesztek a világ legjobb népe, mert a halálba min
denki megjavul I

*
LENGYELORSZÁGNAK tehát megparan

csolta az antant, hogy kérjen az orosztól fegy
verszünetet és menjen bele a békelárgyalásokba. 
Ez emberi szempontokból igen helyes dolog, 
mert meg van a lehetőség látszata, hogy orosz 
és lengyel között — a szláv és szláv közölt — 
nem fog több vér ömleni, hogy a testvérek vé
gül megbékülnek. De köztük is csak a lehetőség 
látszata van meg. Hát egyéb területeken ! A v i
lág esze sokkal jobban kibicsaklott, semhogy 
rövidesen minden újra és egységesen rendbe 
jöhessen. Japán minden gondja Kelclszibéria. 
Anglia áldásos uralmát már igen hangosan 
kezdik átkozni Ázsia népei, de az Írek is még 
ma megnyitnák alattuk a fűidet, ha lehetne. 
Oroszország és Németország között akkor is 
létrejöhet egy francia-augol-oiaszellencs szövetség 
hogyha az orosz-lengyel békét nem Brestlilovsk- 
hnn, de Londonban kötik. Amerika Japánnal és 
Mexikóval szemben törheti a fejét valami leg
újabb, második, javíthatatlan és a gyakorlatban 
soha ál nem vihető kiadású népek önrendelke
zésén. Franciaországot illetőleg olyanok a jelek, 
mini a magtalan házaspárnál: aligha szégyeníti 
meg a sokgyermekes német szomszédját azzal, 
hogy neki amannál több gyermeke, rokona és 
unokája lesz. Jugoszlávia az olasz énekesbe sze
retett belé, de hamar egymásra untak és mosta 
Jugoszlávia vitriollal a kezében lesi az urlit, hogy 
Albániára kacsintó szeméi kiégethesse. A Itnr- 
vátok, montenegróiak, dalmátok és bosnyákok 
már visszatérnének a szerb tövissel teli nászú

jukról és a görögök Drinápoly előtt igazi ágyu
kat állítottak fel. Magyarország, Csehország és 
Románia sem klllön-külön, sem pedig együtt 
nem mondhatók egy szerelmes párnak. Perzsiá
ban az orosz bolsevisták hathatósan támogatják 
a törökök nemzeti harcát és azon dolgoznak, 
hogy a felkelő arabokat is az antant ellen sora
koztassák. Kína viszont és Kórea csak az alkalmat 
várja, hogy gyűlölt Musigénél Japánnal leszá
molhasson. Hát elhiszi valaki, hogy a világ nyu
godtan alliatik, mikor híre kél, hogy a ráparan
csolt orosz-lengyel fegyverszünet ráparancsolt 
békével végződik ? . . . Mi már láttunk egy né
hány ráparancsolt békét és akkor mindig eszünkbe 
jutott az a rokonunk, aki még fegyverfogható, 
vagy katonakoteles. Most is eszünkbe jutnak, 
akik még megmaradlak, legyenek azok Romániá
méban, Jugoszláviában, Ausztriában, itt Cseh
szlovákiában, Lengyelországban, s egynéhányan 
Magyarországban is. Legújabban — mivel kisült, 
hogy a magyar a Japánnal rokon — tehát 
még a le g k e d v e s e b b  japán rokonunkért 
is komolyan kell aggódnunk, mert hátha nem 
egész cél és ok nélkül küld az a Japán minden 
héten egy-egy hadosztályt — Keietszibériába ?

MUSKÁTLI VIRUL a magyar szabadkőmű
vesek Podinaniczky utcai palotájának azon abla
kaiban, amelyeket azelőtt a szabadkőművesek 
rozsdás vasredővel zárlak el kívülről, hogy el
rejtsék, sötétségbe zárják a kirentéri magyarság 
ellenségeinek legveszedelmesebbjeit, a magyar 
házak alá aknákat rakó, titkos műveseket. Óh 
csakhogy felrobbantották azt a büntanyát, csak
hogy szétüzték a denevéreket, amelyek a jóté
konyság narkolivumával preparálták ki a ma
gyarság bőrét arra, hogy aztán kiszívhassák alóla 
a vért, a magyar lelket, a magyar nacionalizmust, 
hogy belevigyék a magyart először a liberáliz- 
musba, azután a szocializmusba (de nem az iga
ziba!) végül a kommunizmusba, ami teljesen egy
értelmű volt a zsidóság világuralomra törekvő 
részének teljes politikai győzelmével és a keresz
tény magyar társadalom tökéletes felborulásával! 
Óh csakhogy végre valaliára beláttátok, magyar 
véreink, hogy a szabadkőművesség által jö tt rá
tok az átok! A szabadkőművesek már 1912-ben 
tudták, hogy Ferenc Ferdinánd trónörökös ellen 
merénylet készül és Madain Thebesnek könnyű 
volt azt megjósolni, hiszen három pontos test
vérek jártak szalonjába I Cagliostro (igazi nevén 
Joseph Balsann) is könnyen megjósolhatta Mária 
Antónia kivégzését, mert a frankfurti szabadkő
műves páholy már 1785-ben halálra Ítélte XVI. 
Lajost. A Lopezek, Cerfbeezek, Medinák, Pere- 
irált, Cromwell és Oráuiai házi zsidai, a szabad
kőművességben megalapozott modern kapitalizmus 
megteremtői mind-mind egy-egy próféta volt, egy- 
egy messiás volt, csudás dolgokat tudott hóna
pokkal, évekkel előre megmondani, és el tudták 
hitetni a munkásnéppel is, hogy nyomorúságuk 
oka a magánvagyon, nem pedig az ő erkölcste
len, nemzetközi mozgó nagytőkéjük . . .  A dolgok 
rendes menete szerint a liberális nagytőke túl
zásait már sokszor erős visszahatásnak kellett 
volna követnie . . de ez nem jött, gondoskodtak 
róla a páholytestvérek, hogy egy-egy ostoba jel
szóval más irányba tereljék a figyelmet. A sötét
ség barlangjaiban találták ki az ostobábbaknak 
produkált Mikusz-pókuszok között a nagy világ
csalást. Most egy ilyen budapesti sötétségpalotába 
beleengedték a Napot, a fényt, hogy kiölje onnan 
a bacillusokat > az ablakba föltették a muskátli 
virágokat. Miért ezt az egyszerű kis virágot ? . . .  
Azért, mert oda most beragyog a magyar lélek, 
amely soha többé nem fog hinni a sö.étség le- 
vitézlett gonosz daliájának és soha többé meg 
nem fog ijedni tőlük.

▼VT

Ungvári megilletik a m agyar 
iskolák!

A magyar gimnáziumot a róm. kath. h itköz
ség á ilitja  fel.

A békeszerződés a nemzeti kisebbségek 
jogainak biztosításáról szóló részének 8. és 9. 
cikkelyei szóról-szóra a következőket írják.

8. cikkely. A felekezeti, nemzeti és nyelvi 
kisebbségekhez tartozó csehszlovák állampolgá
rokat jogszerint és a valóságban ugyanazon biz
tosíték mellett, ugyanolyan jogvédelemben kell 
részesíteni, mint a többi csehszlovák állampolgárt. 
Nevezetesen joguk van ahhoz, hogy 'jóléti egy
házi és társadalmi intézményeket, iskolákat és 
más nevelő intézeteket saját költségükön alapít
sanak, vezessenek és igazgassanak és ott sza
badon használhassák nyelvüket és gyakorolhassák 
vallásukat.

9. cikkely. A közoktatást illetőleg a cseh
szlovák kormánynak kötelessége a nem cseh 
anyanyelvű polgárság lakta városokban és kerü
letekben megfelelően gondoskodni arról, hogy 
ezen polgárok gyermekei saját épületeikben saját 
anyanyelvükön nyerjenek oktatást.

Ezek a békeszerződés paragrafusai. A esi, 
állam azokat elfogadta és megtartásukat kötele
zőnek ismerte el s ennek bizonyságául aláírta a 
békeszerződést. Remélve, hogy a esi. állam az 
aláírást nem abban a tudatban és elhatározásban 
tette, hogy egy soha le nem számitoló váltót ir 
alá, — remélve, hogy a váltót minden adott 
esetben záros határidőn belül kötelességének fogja 
tartani leszámolni, Ungvár város magyar közön
ségének és a környékbeli magyarságnak, mint 
nemzeti kisebbségnek azon óhajtását, hogy gyer
mekeik itt Ungváron magyar középiskolába jár
hassanak, az iskolák erőszakos elvétele után, még 
mindig el tudjuk képzelni olyan képen, hogy akár 
a magyarság mint olyan, akár valamely felekezet 
saját költségén magyar gimnáziumot állítana itt 
föl.

Örömmel halljuk, a Kárpátok alján már nem
csak búját panaszolni, de jogait emlegetni is 
fogja a magyarság. Az ungvári róm. kath. hit
község az, amely a napokban tartandó egyház
tanácsi gyűlésen el fogja határozni, hogy a folyó 
1920. év őszére felállítja az ősrégi kath. gimná
zium folytatásaképen a kath. magyar gimnáziumot, 
abban alkalmat ad minden magyar fin és leány 
gyermeknek, bármilyen valláshoz tartozik, hogy 
anyanyelvén szerezhesse meg a szükséges tudo
mányokat. Egyelőre ennyit Írunk meg, noha az 
ügy a tervezések tekintetéből már sokkal előre
haladottabb állapotban van, sőt meg vannak már 
a prágai támogatók is arra az esetre, ha itt bár
kinek részéről mesterséges akadályok merülnének 
fel, A r. kath. egyháztanács azon az állásponton 
lesz, hogy föntartva a köztársaság elnökének Kör- 
mendy Ekés Lajos képviselő utján küldött memo
randumának egész tartalmát, visszavonhatnál 
és erősen kitart amellett, hogy amig memoran
duma elintézést nyer és a róm. kath. egyház 
visszakaphatja elvett intézetét, addig sem marad 
tétlenül és a tervbe vett gimnáziumot, mint az 
itteni magyarságnak egyik életfölttételét, fel fogja 
állítani.

Ebben a munkájában kell, hogy az egész 
ruszinszkói és szlovenszkói magyarság és keresz
ténység támogassa. Valami fölemelő érzés kapta 
meg a lelkünket, amikor a tervet közvetlen a 
megvalósítási munkálatok előtt, elárultuk. Nem 
azért tettük, hogy ártsunk az ügynek, hanem hogy 
a leglelkesebb szeretettel és buzdítással hozzunk 
oda az ungvári róm. kath. egyháztanácsba a 
döntés órájára minden magyar lelket és állítsunk 
munkába minden magyar kezet.

Ungvárt megilletik a magyar iskolák. Hol
landiában azokon a helyeken, ahol a lakosságnak

Lapunk mai száma 4 oldal.
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legalább 10%-a német, a tanitás német nyelven 
is folyik. Nálunk a esi. népszámlálás szerint is 
Ungvaron 66“/o a magyar, a Kaposvidék pedig 
mind magyar. Nekünk kisebbségi jogok ne pa
píron, hanem a valóságban kellene és rajta 
leszünk, hogy ne múljék a mi élhetetlenségünkön, 
hogy a magyar gyermekek hozzájuthassanak a 
műveltséghez és ebben is a magyar kultúrához.

A kaposi főbíró hivatalos vé
delm e és privát nyilatkozata.

Munkatársunk válasza a
főbíró nyilatkozatára.

F. hó julius 22-iki kelettel dr. Slávik zemp
léni zsupántól „egy helyreigazítás" formájába a 
kaposi főbíró következő hivatalos védelmét 
kaptuk:

A H. U. jul. 18-ik számában „A  nagyka- 
posi főszolgabíró fütyöl Dérer miniszter rende
letére" címen megjelent közlemény igazságtalanul 
támadja a nevezett főbírót, mert hivatalosan meg
állapítottam, hogy a gyülekezési jogról szóló 
Dérer féle rendelet csak f. é. julius 13-án adatott 
fel részére póstára, s igy a főbíró egész jogosan 
utasította a bejelentőket a zsupánhoz, ki a ko
rábbi s a főbíróra nézve egészen a kézbesítésig 
egyedül érvényes Srobár-féle rendelet értelmében 
volt jogosítva az engedély megadására.

A hivatalos helyről jött helyreigazításnak 
ezennel helyt adunk, de ugyanitt helyet kell ad
nunk egy másik közleménynek is, amelyet Climeló 
főbíró urnák időközben a Közlönyben közzétett 
privát nyilatkozata provokált. Ez a nyilatkozat a 
főbíró ur magas műveltségére valló kifejezésekkel 
támadja nemcsak a mi lapunkban is megjelent 
közlemény Íróját, hanem „Méltóságosoknak" cí
mezvén gúnyolni meri a kisgazdapárt vezetőit is. 
A cikkíróra azt mondja, hogy „faragatlan tud 
lenni minden kocsis."

A lapunkban f. hó 18-án megjelent és in
kriminált közleményt mi az Esti Újságból idéztük. 
Az Esti Újsághoz a cikket Tóth András gazda
párti titkár küldötte be, aki — mint egyedül 
illetékes — a főbíró fentemlitett nyilatkozatára 
hosszabb levelet küldött be lapunknak. Többek 
között a következőket Írja: „Főszolgabíró Ur, 
Jeán C lim eló!

A stílusban az iró hű képe és egyénisége 
nyilatkozik meg. Ez különösen áll önnek a Köz
löny hasábjain megjelent nyilatkozatára is. A mi 
válaszunkban is egyéniségünk fog megnyilatkozni: 
őszinték leszünk a végtelenségig és Ön azt az 
őszinteséget a nemzetvédelmi miniszter urnái is 
igen jól kamatoztathatja.

Ön arról a betiltott gyűlésről még ma sem 
tud mindent, noha a spiclik Röntgen sugarakkal 
lesték át önnek a Magyar Gazdapárt vezetőinek 
Dobóruszkán kifejezésre juttatni szándékolt, irri- 
dentikus gondolatait. Ön sokat tud Főbíró Ur, 
de még nem mindent; ha megengedi, elárulok 
még egyet-mást a legfontosabbakból, amiket a 
spicliknek nem sikerült Röngten-sugarakkal sem 
megállapítani. Hát bizony mi azon a tervezett, 
de meg nem született julius l l - i k i  dobóruszkai 
gyűlésen egyebet is akartunk, nemcsak gazdasági 
ügyeink megbeszélését. A bizalmasan tervbe vett 
pontokon kivül tervbe volt még véve:

2000 drb. harminc és feles és ugyanannyi 
töltelék káposzta azonnali beszerzése, amely az 
Ungvár-vajáni vasút mentén lett volna felállítva, 
20,000 gépfegyver duruszttal, kettő millió man- 
licher és Amor-nyilak, az ott résztvevő négy
millió magyar kisgazda részére (megfelelő muní
cióval ) Egy millió tonna Levizit gázbomba két 
nap alatti előállítása. A Levizir gázbombák elő
állítására, már előre titokban, megbízást adtunk 
a nagykaposi sóhivatalnak s ennek gyors elszál
lítására az ungvári „Ung gözhajózási társasággal" 
kötöttünk szerződést, hogy azt a meghatározott 
időre Mucsára, a főhadiszállásra köteles elszállí
tani. A kiadások fedezésére szükséges pénzt 
ugyancsak Moszkvában, Ungváron a görény 
szagáról felismerhető nyomda-tulajdonos állította 
volna elő A pénzhez szükséges papirost Ame
rika, Anglia és Dsingiszkán szállította volna. Az 
uj pénznemen feltűnően jelezve lett volna, hogy 
a hadjárat sikeres befejezése után a papírpénz 
tulajdonosai törvényes érc pénzre (aranyra) vált
hatják be papírjaikat, amelynek a beváltásával 
és kifizetésével ismét csak a nagykaposi sóhiva
ta lt bíztuk volna meg. A szállított papiros ellen
értékéül köteleztük volna magunkat, hogy Ang
liának a háborúban szenvedett összes kiadásait 
fedezzük, amit tízezer méter átmérőjű léggömbö
kön szállítottunk volna el a Temze folyó torko
latában lévő, levegőben épült bankházába. Az 
általunk tervbe vett papírpénz fedezésére a jö 
vőben megjelenő második zsidó néplap el nem 
fogyott újságait tartottuk volna meg fedezetül s 
helyeztük volna el a magyar, kamcsatkai és jo- 
hannesbourgi kis gazdák Madgaszkáron lévő

szövetkezeti pincéjében. A pincében lévő viz ki- 
szivattyuzására a grodnói kisbiró hosszú után
járásra megadta az engedélyt, figyelmeztetve a 
törvények szigorú betartására, nehogy a szivaty- 
tyuzás következtében az egész ház összeomol
jon . . .  A pokoli terv nem vált valóra és ezt az 
állam a Főszolgabíró Urnák köszönheti. A Le- 
w isit bombák azonban elkészültek, de minthogy 
a magyar kisgazdapárt aljas manőverei leleple
zése miatt hasznát nem veheti, a lengyel had
seregnek szállítottuk el. Mégpedig a szövetkezet 
pincéjéből kiszivattyúzott vizen és hajókon. Hasz
nálni azonban nem tudják, mivel valószínűleg 
a löveget kei észtbe teszik a készülékbe.

Köpenyegforditó érdekhajhászoknak nevezi 
a cikkek Íróit Főbíró Ur és kétségbe vonja ma
gyarságunkat. Nem cáfolom meg, önnek joga 
van mindent állítani. Ön jellemes ember Főbíró 
Ur, azt tudtuk még mielőtt erkölcsi bizonyítványt 
adott volna -a nyilvánosságnak önmagáról és 
hogy a magyarokat is annak tartsa, ez köteles
sége, hiszen hosszú időn keresztül az az állam 
adott Önnek nyugodt megélhetést. Egyet azon- J 
bán megjegyzek. Ha én önérzetes szlovák ember 
lettem volna, akkor egy olyan államban, mely az 
én fajomat el akarta nyomni, állást nem foglal
tam volna el, most pedig a magyarság közé sem 
mennék, mert azok szokásai teljesen mások, 
mint az enyém. De azért Főbíró Urnák igaza | 
van és igaza lesz.

Szó sincs róla, mi a cikkek irói köpenyeg 
forgatók vagyunk. Ma magyarok, holnap svédek, 
holnap után pápuák, persze mindig azokhoz 
csatlakozunk, kiknek ügye a legjobban áll, mivel 
ebből lesz a haszon. Igaza van Főbíró Ur, az 
Esti Újság cikkének Írója csakugyan nem magyar, 
hanem tót. Amikor ez a Tóth a Főbíró Ur nyi
latkozatát elolvasta, egész utón hazafelé azon 
gondolkozott, hogy mennyire megnyerte a nagy- 
közönséget és a méltóságos gazdákat, de mégis 
egész véletlenül az a gondolata támadt, hogy 
mit keres egy jellemes szlovák ember, mint Fbiró 
a magyarság között? Csudálatos, mi eddig oly 
nyugodtan éltünk, dacára annak, hogy oly ember
evő Föszolgabiránk voit, de biztosan a magyar 
gazdaembereknek az nem tetszik, hogy a Főbíró 
Ur oly igazságosan bánik velük. Ezt különben 
jó volna nem indirecte, hanem egyenesen, vala
melyik népgyülésünkön. megkérdezni a néptől.

B eregszász.
Magyar ruhás leányok közös áldozása. —

Lassan ballagtam végig Beregszász utcáin 
A kis Vérke felbontott hídjának vasrudjaival né 
hány gyermek játszadozik. Délidő van. Az épitö- 
munkások az ebédhez látnak. Kiéhezett, gyenge 
férfiak s mindegyikhez egy-két gyermek simult.

Sietve megyek tovább, fáj nézni a gyenge 
férfiakat és az ebéd után is éhes gyermekeket.

A kórház épületéhez érve, keserves hang 
zavar meg Egy siró asszony őrjöngve szorítja 
magához karján ülő gyermekét . . .  S bernit a 
kórház egyik kamrájában a himlő áldozataként 
fekszik az apa, aki már nem hallja élete párja 
zokogó sírását . . .

Kimegyek a szőlőhegyek felé. A fölfutó 
venyigét kötöző tisztviselőt látom legelőbb. El- 
kérgesedett kezéből talán már ki is esnék a tol- 
szár, amellyel eddig a kenyerét kereste. De az 
arca pirosabb és egészségesebb. A nézése ke
ményen büszke.

A múzsái utón levő alagutnál elképzeltem, 
mint menekült ide a tatárok által üldözött nép 
védelmet keresve és hogy a ! utáiis üldözők 
mint falazták be azt a kicsiny nyílást, melyen a 
levegő behatolt volna . . .

Istenem I Mennyi befalazott, sötét, nedves 
barlang, mennyi fuldokló, haldokló szegény most, 
most is . . . Pedig már 700 év múlt el azóta,

*
Fölemelő szép napunk lesz vasárnap . .. 

Magyar ruhás lányok járulnak közös szent áldo
záshoz a róm. kath. templomban. Imádkozván az 
Egek Urához, hogy tekintsen reánk és elégelje 
meg szenvedéseinket.

— A P odkarpa tska  Russi cserkész szö
vetség, mely f. hó 25-én alakult meg Passek 
Boietech a prágai cserkészszövetség vezetőjének 
elnöklete alatt, felhívja az összes uzshoiodi ifja
kat 10 19 évig nemre, vallásra való tekintet 
nélkül, hogy ezen a sport minden ágával foglal
kozó intézményhez mely alapítójának Baden Pavel 
angtl tábornok iníenziói szerint az ifjúságot a 
természet iránt való szeretetben akarja nevplni, 
minél számosabban csatlakozzanak Jelentkezések 
elfogadtatnak a Podkarpatska Russi cserkész szö
vetség titkári hivatalánál Drugeth-téri állami elemi 
iskola. Hivatalos órák: kedden és csütörtökön 
d. u 6—8-ig.

Ú JD O N S Á G O K .
Halló ? ! . . .  Székelyek! . . .

Ezt a verset a Tisza mellől válaszképen Írja egy 
leány az „Üzenet Erdélyből" eiinii költeményre, 
amelynek szerzőjét, Kárpáti Piroskát az oláhok 
felakasztották s amely verset lapunk egyik múlt

számában közöltünk.

Halló I ? . .  . Hallottuk 11 Azt üzeni vissza
Oltnak, Marosnak azt a ni agyér T isza:
T ud juk ! Egy testünk, egy lelkünk, egy vérünk,
Egy fájdalomtól, egy szégyentől egünk I 
Lidércek ülnek itt is, Mohi pusztán,
Nagy szégyen esett a gyolcson, a tisztán,.
Hódolt Budavár, nyögött Szigetvár,
Dúlt rajtunk Nemet, Török meg Tatár,
Szelim, Dsingicszkám csapás volt, átok,
De e z??  Szépyen ! '  Bocskoros O lá h o k !! ’
Halott rablók faja. Már kilenc hónapja 
Vemhes le tt a le lkü n k ... Bosszú fojtogatja.

Erdély ? Székelyföld ? Hej, nem eddig ám \
Legyetek bizton tűi a H a rg itá n !!!!
Mecsek aljától a tokaji hegyig,
Mind ott leszünk, mind ökölre, késhegyig!!
S ha kevesen leszünk mi elevenek,
Nyílnak a sírok .. Jönnek az elemei: f 
A tűz, a viz. a holtak . . . Csaba vitézit

! Itten is, nálunk is jelek idézik !
Várjuk az intést, a nagy csudáiéit,
M it a fo jto tt időnek méhe rejt.
M ikor kilobban a titkos órán.
S megindul velünk a szél, az Orkán,
Fellángol újra a tüzes láda,
A kialudt Vulkán Tokaj borába.
A nyíri futó por égbe kavarog,
M int Számum . . Hollók . Karvalyok . .  .
Nádi csikászok haragos dulása,
Vadult ménesek szilaj dobogása.
Harangok kongása, dobok úobogása,
Kiirtok harsogása, Tiszaáradása . . .
Ég . . . Föld . . . Erdők . . .  Rétek ..  . Emberek vetése,
Az átok. jégeső kopogó verése.
Sirvavigadás . . . Ancikai honvágy.
A kiszáradt tenger. . .  A szikes Hortobágy.
Turin, Rodostó bujdosó lelke 
Kurucok, Klapkák. Hajdúk regimentje.
A Somogyi bicskák .. A nyíri fokosok.
A kun kaszák . . Jászok . . .  A budai sasok.
‘ ind-mind az élők mind mind a holtak,
Akik, amik it t  valaha magyarok voltak,
Megyünk mind I Megyünk I I . . .
H a j! Te tüz-isten. Haj! Te viz-isten Haj! Te nap isteni 
Karotok minket még ez egyszer segítsen :
Talpra segítsen vagy elveszítsen!!!
H a lló i!  Székelyek!?! Egy kezünk!! Száz kezünk!
Vagy megmaradunk, vagy mind elveszünk . . ..
Isten úgy segíts ! Veletek leszünk ! ! !

— Személyi hírek. Huber rendőrfőnöl. 4 
heti szabadságra távozott. Ebei sajtó főnök 
f. hó 28-án városunkban időzött.

K inevezés. Zsalkovics kormányzó a 
kormánybiztos előterjesztésére dr. VaszócsiK Gyu
lát városi főjegyzővé, Minich József hátszegi jegy
zőt pedig főszáinvevővé nevezte ki. — Mttller 
József dr. kormányzósági titkár a belgrádi cseh 
követség attaséja lett.

E ljegyzés. Darázspurpáti Darázs Gábor 
budapesti fögimnáziumi tanár f. hó 25-én elje
gyezte zábrogyi Dobey Irénke áll. iskolai tanítónőt. 
(Gerény.)

— Halálozás. Englttnder Mór, az Ung- 
megyei Takarékpénztár cégjegyző pénztárnoka 
rövid szenvedés után julius hó 30.-án 76 éves 
korában elhunyt. Igaz mély fájdalmára számos 
barátjának, temérdek tisztelőjének és mindazok
nak, akik valóban szép, munkás életét ismerték. 
Halála egy derék polgárral, jó emberrel tette 
szegényebbé városunkat.

— Köszönet, Bzrorád Jaroslav 7. drago- 
nyos ezredbeli főhadnagy az Ungváron rendezett 
lóverseny jövedelméből 100—100 K-t adományo
z ó it  az ördarmai áll. és róni. kath. elemi népis
kolák céljaira. Az adományt ezúton is köszönik 
az igazgatók.

A járvány, amelynek már áldozata is 
van, minden valószínűség szerint tiphusz s a je
lek arra mutatnak, hogy a fehérhajó vízvezetéke 
és a vele kapcsolatos Rákóczi utcai kút vize van 
megfertőzve. A kutat lezárták s a vezeték tisztí
tását és fertőtlenítését elrendelték. A kórházban 
most 10 beteget ápolnak.

—- A K após-v idék egyes községeibő l 
naponta jönnek küldöttségek, hogy őket termé
szetes gócpontjuktól, Ungvártól ne szakítsák el 
és ne csatolják a zempléni zsupanatushoz, illetve 
a kassai törvényszék körzetébe. Nekik oda nem 
vezet az ütjük, az tőlük igen messze van Hát 
ha még ezt is kérni kell, holott a természet maga 
máskép barancsolta meg, akkor — igazán nem 
tudjuk, hogy mi az, amiért a jövőben nem fog 
kelleni állandó küldöttségek utján kunyorálni. 
Nein sokára már a levegőt is úgy fogják beosz
tani, hogy az valahogy természetesen ns szűrőd
jék b« az ember tüdejébe.
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— A Járvány áldozatai. Kapisinszky Olga 
17 éves és Ncbeszni Ilonka 20 éves kézi munka 
tanfolyamot végző növendékek, a városi közkór
háziéul az uralkodó járvány áldozatai lettek 
Előbbi Kapisinszky Jároszláv kecskői (Sáros in.) 
gk. lelkésznek, utóbbi egy eperjesi özvegy asz 
szonynak gyermeke. Kapisinszky Olgát pénteken d 
u. temették el igen nagy részvét mellett.

•— N agy Endre előre hirdetett, egyetlen 
konferansz estéje kedden este volt meg a Koro
nán Magyarul beszélt, szépen beszélt, nagy ér
deklődéssel hallgatták, de .valami mást vártunk 
Nem az a magyar lélek égett ott azon az estén 
amely mint vakító, fehér

Égi sugárból szőtt szövetnek,
Isten kezétől által útba ütve 
Csillagösvényt mutatna égi üdvre 
Mennynek, pokolnak,' tőidnek, égnek.

— Egyetemi kizárások. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter, amint a hivatalos lap 
egyik száma jelenti, a budapesti tudományegyetemi 
tanács javaslatára Gottesman Arnold, I lim  György, 
Mittelman Jenő, Tárnái Aladár, Vezér Vilmos,’ 
orvostanhallgatókat és Dér Miksa gyógyszeré- 
szettanhallgatót a proletárdiktatúra alatt való vi- 
viselkédésük miatt a magyar egyetemekről; k i
zárta.

—  A T e le k i-ko rm á n y  a hadifoglyokért.
Úgy értesülünk, hogy Teleki miniszterelnök az 
idegenben sínylődő hadifoglyok érdekében nagy
szabású intézkedésekre készül, hogy végre lehe
tővé tegye szenvedő hőseink hazatérését. Leg
közelebb ankét lesz a miniszterelnökségen az ösz- 
szes intéző körök bevonásával és felmerült az a 
terv is, hogy a Nemzetközi Vöröskereszt-Egylet 
intervenciója utján a japán kormányt felkelik, 
hogy a keletszibériai foglyoknak hadihajókon való 
hazaszállítását sürgősen engedélyezze.

A L ige ti árváknak lapunk utján begyült 
adományokból az utolsó összeget (a lapunk 24. 
számában kimutatott 195 K-t) is átadtuk. Ugy- 
látszik ezzel a részünkről megindított gyűjtést 
befejezettnek is tekinthetjük. Lapunk gyűjtésének 
eredménye 3840 K, melyet öt összegben (1180+ 
16154-85 + 765+195 ) adtunk át febr. 21, április 
11 és 12, június 12 és julius 29-én a családnak.

Az „Á lta lá n o s  Fogyasztási. É rtéke 
sítő és H ite lszöve tkezet" igazgatósága részé
ről tisztelettel értesítjük a t. tagjainkat, hogy 
alapszabályaink 10. §-a értelmében a jegyzett 
üzletrészek második felének, illetve harmadának 
fizetése esedékes. Felkérjük a r. tagjainkat, hogy 
az első részlet befizetéséről nyert nyugta bemu
tatásával az esedékes részleteket üzleti helyisé
günkben d. e. 8 12, d. u. 21/, 7 órák között 
(régi Tisztviselő-csoport, Dayka Gábor-u. 1.) 
nyugta ellenében befizetni • ziveskedjenek. Gaar 
Iván elnök, Kalmár Márián ügyv. igazgató.

— I t t  n incs s ta tárium  (Munkács.) Rend
kívüli időkben, mikor már minden más eszköz 
elégtelennek bizonyult, amikor már normális for
mák között az államhatalom nem tudja a köz
rendet fenntartani, akkor szokott statáriumot hir
detni, hogy intézkedhessen a törvényes kereteken 
kivid is. A háború alatt is csak elvétve vette az 
állam igénybe ezt a fegyvert, s ime Szlovensz- 
kóban ma van szüksége az államnak erre, hogy 
a felbomlással fenyegető helyzetben a rendet meg
mentse. Most már észrevették, hogy kiesett a 
gyeplő a kezükből s ily módon akarják azt visz- 
szaszerezni. Kérdés, hogy fog-e ez sikerülni. Ez 
a statárium azonban ránk nem vonatkozik. Pod- 
karpatsko Ruszban ez a kormányzóság hatás
körébe tartozik. A kormányzóság pedig eddig 
még ilyet nem hirdetett. Itt még csendes a ruszin 
tartomány.

— V árosunk egy dicső fia  ismét nagyob- 
bitja Ungvár hírnevét. Sándorról van szó.
akit mint egy pénzhamisító banda igazgatósági 
tagját, Meister detektív Pozsonyban ügyesen le
fülelt.

— Még hozzá k i is kapott. Torkos György 
csapi lakos múlt vasárnap d. c. egy másik em
berrel beszélgetve lassan hazafelé tartott az ut
cán, miközben egy evikkeres cseh katona a b i
ciklijével keresztülgázolt a 61 éves, nyugalmazott i 
magyar vasutason. Torkos azt mondja, hogy a 
cseh katona nem adott jelt, igy ő észre nem 
vehette, ki nem kerülhette és emiatt érezvén a 
méltatlan eljárást, bizony minden kiváltságos sap
kája ellenére is kérdőre vonta és meg is szidta 
a gondatlan biciklis katonát! De meg is kapta 
érte a jutalmat. A fellebezés elintézése olyanké
pen történt, hogy a katona négy vagy öt embert 
véve maga mellé, ütlegelni kezdte az öreget és 
a fogdába kisérte, ahol mindent elszedve tőle, 
még adtak neki néhány izomtörő ütleget, hogy 
máskor hallgasson, ha gondatlanságból el is ta
possák Hozzánk jött panaszkodni, mi a Véli- 
telstvihez küldtük.

Kabaré a Kath. Legényegyletben. Osztie
István munkácsi kabaré-társulata két napra váro
sunkba érkezett. Tegnap este a városi színház
ban tartotta első előadását, ma este 8 órakor a 
Kath. Legényegyletben tart előadást a kabaré
társaság. Ülőhely 10, állóhely 5 K. Részletes mű
sor a pénztárnál.

— Hamis hírek a mozgósításról. Úgy 
Debrecenben, mint főleg a vidéken az a hir ter
jedt el, hogy az általános mozgósítás küszöbön 
vau. Bár a hir kevés helyen talált hitelre, mégis 
a lakosság hiszékeny részében nyugtalanságot 
váltott ki. Illetékes helyen nyert információ sze
rint a mozgósításról szó sincsen s az erről szóló 
híreket bizonyos körök tendenciózusan terjesztik 
azért, hogy nyugtalanságot és zavart támassza
nak. A hamis hirterjesztök kinyoinozása és fele- 
löségrevonása végett a kellő intézkedéseket 
magyar részről folyamatba tették.
rancsnok.

H irdetm ény. Az összes'külföldre szóló út
levelek iránti kérvények a következő mellékletek
kel szerelendők fel. 1 Nyilatkozat, hogy arany 
vagy ezüst valutát nem visz magával. Politikai 
nyilatkozat, 3. 2 drb fénykép, 4 Pontos személy- 
leírás. 5. Illetőségi bizonyítvány. 6. Igazolása 
annak, hogy minden adóját kifizette. Az összes 
kérvények, amelyek ezeknek a követelményeknek 
meg nem feleinek, visszautasíltatnak. A katona
köteles személyek azonkívül a katonai parancs
nokságtól kiállított igazolványt mellékeljenek arról, 
hogy a katonai parancsnokságnak az utazás ellen 
kifogása nincs. A főkapitány helyett: Okolicány 
rendőrkapitány.

— Hamis pénz. Az ötszázkoronásokkal 
mostanában baj van, Így volt ez tegnap is. A 
Csap felé száguldó vonatba felszáll három „ke
reskedő" (?) jegy nélkül és mikor a kalauznak 
a jegyért fizettek, az egyik egy 500 koronással, 
a másik szintén avval akart és a szomszéd fül
kében utazó társa jegyéért, akinek állítólag nem 
volt pénze. — A kalauznak gyanús volt a két 
500 koronás és egy detektívet hivott, hogy azt 
összehasonlítsa, ami megtörténtével a pénz ha
misnak bizonyult. Bátyúban csendőrök várták 
őket, ahol igazolni kellett magukat, de ugylátszik 
az igazolás nem volt kielégítő, mert a kóter felé 
irányították őket. Hál Istennek.

— Értesítés. Podkarpatszka Rusz kormány
zósága 1920 július hó 19-én kelt 9143/i számú 
rendeletével a gyűlések három osztályát kiilöm- 
bözteti meg: 1. Nem nagy jelentőséggel bíró, nem 
politikai természetű gyűlés, 2. politikai gyűlés, 3. 
és olyan gyűlés, melynek programja tárgya, helye, 
avagy tartásának napja, a résztvevők száma, az 
adott politikai helyzet, avagy pedig más fontos 
körülmény miatt kell különleges jelentőséggel tu
lajdonítani. A gyűlés engedélyezés iránti kérvény 
az illetékes első fokú politikai hatóságnál legalább 
is 8 nappal megelőzőleg adandó be, kivételt ké
peznek Uzshorod, Munkacsevo és Beregszász vá
rosok, mely városok részére a beadási idő 4 
napra van a gyűlés előirányzott megtartási nap
jától visszamenőleg számítva. Az engedélyt az 1. 
pont alatt megjelölt gyűléshez közvetlenül az il
letékes főszolgabírói hivatal adja. A 2. alattihoz 
az illetékes zsupáni hivatal, egyetérlőleg a dandár 
parancsnoksággal, 3. pont alatt felsorolt esetek
ben pedig a kormányzóság, a legfőbb katonai 
parancsnokság hozzájárulásával adja meg. Uzs
horod város területén tartandó gyűléseket kivéve, 
melyekre nézve az engedély adás iránti kérvények 
úgy mint eddig a kormányzóság rendőri ügyosz
tályához 4 nappal hamarább nyújtandók be. Ezen 
határidők a minimumokra vannak redukálva, (4 és 
8 nap) miért is ezektől kivétéluek komunikaciós 
okokból nem lesz helye. A románok által i'jonnan 
kiürített területekre gyűlés írem engedélyezhető. 
Zemplén vái megye területén (bezárólag a szob- 
ránci járást is) a szlove.iszkói teljhatalmú minisz
ter rendelkezései hatályosak. Minden rendelkezés 
a kérvényezőt illetőleg, továbbra is hatályba 
marad, úgy, hogy a kérvényben köteles megadni 
'a szónokok nevét, a beszéd tárgyát, a gyűlés 
célját. Közérdek szempontjából figyelmeztetnek a 
kérvényezők, hogy a gyűlés engedélyezését illető 
úgy telefón valamint más megbeszélések, úgy a 
polgári valamint s katonai hivataloknál csak a 
hivatalos órak alatt eszközölhető Ezen rendelet 
1920. évi július hó 25-vel lép életbe

— Rend az egész vonalon. Kaptuk a 
következő levelet: „Igen tisztelt Szerkesztő Ur! 
F. hó 28-áról 29-ére virradó azon éjjelen, amikor 
az a fenségesen szép villámlás keletkezett és az 
ég félelmetesen dörgött, éppen az ungvári vasúti 
állomás felé tartottam, mert egy nőrokonomnak 
kellett megérkeznie az éjjeli vonattal. Az utón 
azzal bátorítottam magain, hogy azonnal az állo
másnál leszek, tehát védett helyre, a váróterembe 
húzódhatom be a dühöngve támadó elemek és a 
hullani kezdő nagyszemü eső csöppek elöl! Vá
rakozásomban alaposan csalódtam. Rend van itt 
kérem mindenfelé és a vasúti állomást ilyenkor

minden oldalról állandóan bezárják, tán hogy 
valaki el ne lopja, vagy inkább azért, hogy — 
a hivatalnokok nyugodtan aludhassanak Hát mire 
való az állomás, ha nem arra, hogy ott valaki 
kiszálljon a vonatból, vagy felüljön arra, és min
denek előtt nem arra való-e, hogy a várakozási 
idő alatt az embereknek legyen hol meghúzni 
magukat? Vagy az ukrán főnök ezt is jobban 
tudja? Tisztelettel: Benedek Benci.“

— Legújabb. Budapesten juh 24. óta Fou- 
chet tengernaggyal az élén egy francia bizottság 
időzik, amely tájékozódó tárgyalásokat folytat a 
kormány tagjaival, valamint a gazdasági körökkel.

A bojkott megszűnik. A Hét Volk holland 
lap jelenti, hogy a Magyarország elleni bojkott 
aug. első napjaiban megszűnik. Hol andia 'kér. 
társadalma nagy segélyakciót tervez Magyaror
szág részére.

Mennek a csapatok. A Frankfurter Zeitung 
szerint 10 nap óla mennek a francia csapatok 
Németországon át Lengyelország felé.

Szerződésszegő Ausztria. Az Echo de Paris 
az orosz-osztrák szerződést szerződés szegésnek 
mondja és fökép a csapat és municiószállitás 
eltiltása miatt Ausztriától megvonják a hitelt és 
élelmiszer szállítást.

Szegeden akarják egyesíteni a pozsonyi és 
kolozsvári egyetemeket. A két egyetemmel még 
nem egyeztek meg.

Egy vörös ezred átpártolt Wrangel tábor
nokhoz.

— A beregmegyei kisgazdapárt f. hó
28.-án tartott alakuló gyűlésén igen sok község 
vett részt. A tisztikar a következőképen alakult 
meg: elnök Rátz Miklós ref. lelkész (Badaló), 
alelnök Tóth Bálint gazdá kodó (Beregujfalu), 
titkár Tornyai János ref. lelkész (Kígyós), pénz
tárnok Nagy József (Nagybereg), jegyző Sass 
Sándor gazdálkodó (Kígyós). A választmány 12 
tagn az egyes községekből. Az alakuló gyűlés
ről az utolsó percben kaptuk meg az értesítést 
és igy az elnök tartalmas székfoglaló beszédjét, 
amely egyben a párt piogrammja, nem közölhet
jük. A párt hatalmas lendülettel indul és meg 
fogja tudni védeni a gazdák érdekét.

— H iva ta losan kap tuk  a következő hir
detményt: A nép hiszékenységének és tudatlan
ságának kihasználása céljából felelőtlen egyének, 
különösen zugkertskedők hamis híreket terjesz
tenek Podkarpatska Rus területén a vagyonadó
ról és vagyonnövekedés! adóról.

Mindenekelőtt azt hangoztatják a nép kö
rében,. mintha a vagyonadó túlságosan magas 
lenne, sőt végül, hogy az lényegileg a vagyon 
elkobzásával egyenlő. Amint a továbbiakból k i
tűnik, az ilyen koholmányoknak csak az a céljuk, 
hogy a gazdálkodókat megijesszék és a meg
rémült polgárokat arra bírják, hogy vagyonukat 
a ravasz szédelgőknek potom áron eladják.

Az adó nagyon mérsékelt és bizottság becs
lése szerint szabatik ki mezőgazdasági bit tokra 
(szántóföldek, rétek, kertek, szőlőhegyek, legelők 
Stb. után) és erdei birtokra eladási (általános) ár 
után. Ezen ár szabályszerűen kiszámittatik oly- 
képen, hogy a háború előtti árhoz annak 75 
százaléka hozzászámittatik, de igazolt okokból 
kisebb százalék is hozzászámítható a háború 
előtti árhoz.

Ennélfogva, ha a gazdálkodó már 1914 
évben 10.000 K értékű birtokkal rendelkezett, 
hozzászámittatik 75 százalék, vagyis 7.500 K s 
ilyenformán az adó csak 17.500 K után lesz ki
vetve, holott az a birtok, amelyik háború előtt 
10 000 K át élt, ma bizonyára legalább 100 000 
K-nyi éltékkel bír, s ezéit az adót 100.000 K 
lilán, nem pedig 17.500 K után kellene kivetni.

Még mérsékelt! bban szabatik ki az adó a 
háztulajdonra. Itt a háború előtti árhoz 75 szá
zalék helyett csak 60 százalék lesz hozzáadva, 
hozzászámítva.

Egyébként oly vagyonra, mely 1919. évi 
március 1.-én 10 000 K-nál magasabb árral nem 
bírt, vagyonadó egyáltalán nem lesz kivetve.

De nemcsak az adóalap mérsékelt, hanem 
az adókulcs (adóláb) is az Hogyha a birtok ára
1919. 111. 1-én 17.500 cs. K. volt, csak I száza
lékos adó lesz reá kiveti e, vagyis 175 K. Ha 
meg a birtok ára 50 000 K. cs. volt, akkor az 
első 25 000 cs. K. után ugyancsak 1 százalékos, 
azaz: 250 K. összegű adó fizetendő, a további 
25.<00 cs K. után pedig 3 százalékos azaz: 750 
K. összegű adó fizetendő, az egész 50 000 cs. 
K.-nyi vagyon után tehát csak 1000 K.

Azét t senki se féljen attól, hogy a vagyon
adó által igazságtalanság éri és ne hagyja ma ját 
becstelen emberek híreszteléseitől elámittatni, 
mert ezzel csak saját magának árt.

Azt is hiresztelik a gazdálkodók közt ezen 
sötét erők, hogy ez az adó olyan borzasztó 
volna, hogy pl. gyümölcsfák után 20—25 cs. K .t,
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szőlőtőke utiín pedig egészen 5 cs. K.-t kell 
fizetni stb. A megriadt gazdálkodók sietve vág
ják le gyümölcsfáikat, pusztítják szőllőjüket és 
más módon rongálják, vagy adják el gazdasá
gukat.

Ez egyáltalán nem értelmes eljárás. Az odó 
nem egyes gyümölcsfákra vagy szőlőtőkékre, 
lianem az egész gazdaságra lesz kivetve, melyhez 
a gyümölcsfák (a kertben vagy együtt) tartoznak. 
A fák számát azért kell az adóbevallásban meg
jelölni, hogy kitűnjék, mely kert milyen fajtájú, 
vájjon gyümölcsös, veteményes vagy diszkertes 
és hogy állapota a gazdálkodó önhibáján kiviil 
rosszabbodott-e. Ha tehát a gazdálkodó kivágja 
gyümölcsfáit, vagy egyébként rongálja vagyonát 
ezzel csak önmagának okoz kárt, s amollett a 
vagyonadó alól sem bujhatik ki, minthogy az 
adó az 1919. évi március 1-én fenállott vagyon
állapot szerint lesz kivetve.

Sportélet köréből.
Budapesti csapat ungvári mérkőzése
Vasárnap Budapest III., TV E —UTK. 2:1 (2:1) 
Kedd „  „  UAC 3:1 (3:0)
Szerda „ .  „  CsSC. 2:0 (2:0)

A gyönyörű, verőfényes időjárás a mérkőzés 
mind a három napján a nézők ezreit csábította 
ki az UTK sporttelepére. (Mind a három mérkő
zése az UTK pályán folyt le.)

Vasárnap jul. 25-én az U. T. K, mérkőzött 
a budapesti csapattal. — Az első percekben 
az UTK intéz uj lerohanást Pest kapuja ellen, 
amely Halpert goalljával végződik. Ettől kezdve a 
T . V. E. folytonos támadással védelemre szorítja 
az UTK-át, úgy, hogy az első félidőben mind
össze még két lefutást csinál eredménytelenül. 
Állandó fölénnyel és kiváló technikájú játékkal 
gyönyörködteti ezután Pest a közönség egy ré
szét, mig az UTK. fejetlenségével, összevisszasá
gával és rossz formájával állandóan.lázban és iz
galomban tartotta a maga közönségét. Eközben 
Pest 2 goalt lő, egyet 11-esből és egyet helye
zett lövéssel. A második félidő fölénye is állan
dóan Pestnél volt, ki folytonos lövésekkel bom
bázta az UTK. Rothra bízott kapuját. (Róth 
derekasan kitett magáért, mert a folytonos lövé
sekből csak egyet engedett be a goalba.) A játék 
az UTK. erőlködésével, Pest iskolajátékával, és a 
pesti testvérek bravúros rúgásaival végződött. 
Kedd. jul. 27. budapesti TVE.—UAC 3:1 (3:0) 
Ki a nagy izgalom, ami megelőzte ezt a nagy 
mérkőzést, hétköznap szépszámú közönséget von
zott ki az UTK. pályára. Meglepetéssel vették 
észre csapatok uj összeállítását. Az UAC. özsze- 
állitása éppenúgy, mint a pestieké különböző 
reményeket és aggódásokat keltettek a közön
ségben. Az UAC uj összeállítása látszólag keve
sebb reményekkel kecsektette az ö közönségét, 
mig a pestiek két olyan kipihent játékossal állottak 
ki, akik az UTK-val való mérkőzésnél nem sze
repeltek. A játék megkezdése előtt a csapat fel
álltával az UAC egy kék-sárga szallaggal átkötött 
szép virágcsokrot adott át a pesti csapatnak 
üdvözlő szavak kíséretében.

A játék elején az UTK. formájává az UAC 
is nem tapasztalt izgalomról és fejetlenségről tett 
tanúságot. A játékosok vagy egymást, vagy a 
labdát nem látták meg. A fölény kezdettől fogva 
Pest javára irható, úgy, hogy az UAC kapu ál
landó veszélyben forgott. A fölényt Pest mind
addig tartotta, amig az UAC játékosainál a lám
paláz el nem múlt. Eközben (12., 15. és 28. perc) 
adja Pest 3 gyönyörű goalját. Az UAC is beleéli 
magát a játékba s a régi formát kezdi mutatni. 
Jó egy nehány gyönyörű lefutást csinál, de ered
ménytelenül. Ezalatt Pest is szép játékkal gyönyör
ködtette a közönséget.

A második félidő az UAC részéről heve
sebb játékkal és támadásokkal kezdődik, több 
lefutás, de eredménytelenül, mire végre Kányák 
— két goallalkalmat elhibázva — megszerzi az 
UAC-nak az első goalt. Óriási tapsvihar jelenti 
az örömet. A jéték folyik tovább, de mindkét 
részről eredménytelenül. Az UAC. játékosai most 
már mind elsőrendű játékot mutatnak, úgy hogy 
azok, akik agódtak, a végén is a legnagyybb el
ismeréssel távoztak. Sokat dolgozott Melega I. 
Bíró Zsürger. ki jónak bizonyult.

Szerda jut. 28-án. Bpest Itt. TVE-CSSC. 
2 : 0 (2 : 0). Szerdán félhét órakor volt a ÓS.
S. C.-nak a mérkőzése Bpest III. T. V. E. csa
patával. A közbejött eső teljesen lehütötte a 
levegőt, megkönnyítette a csapatok munkáját, 
mivel a hőség ellen nem kellett küzdeniük. A 
mérkőzés izgalmas volt, hasonlóan az előbbi 
kettőhöz. Pest állandó fölényben. A játék sírná 
nak mondható, csupán a végén voltak gorom
báskodások a Cs. S. C. kapuja előtt Cs. S. C. 
jó formát mutatott, mindazonáltal a magyar csa

pattal szemben eredményt nem tudtak elérni. 
Bíró Paulin volt, ki több hencet és két 11-est 
elnézett.

A magyar csapaton meglátszott a fővárosi 
nivó, játékosai egyenként és összesen kiváló 
technikáról és erőről tettek tanúbizonyságot. I t l  
volt az alkalom, amikor városunk egyesületeinek 
tanulni vágyó sporlférfiai kihasználva az alkalmat 
sokat tanulhattak, egyben meggyőzhettél: a pesti
ek! egyre jobban fejlődő szép sportéletünkről. A 
vendégek kellemes benyomásokkal távoztak.

Szerkesztői és kiadóhivaíali üzenetek.
Vidéki és helybeli előfizetőinket felhívjuk az uj 

n e g y e d é v re  szóló előfizetési dijaiknak beküldésére. 
Vidéki lapclárusitóinkat kérjük elszámolásaiknak és a 
nekünk járó összegeknek beküldésére, mert nekünk is 
nagy fizetési kötelezettségeink vannak a nyomdával 
szemben.

Pénzügyi rcferátus. A pályázati hirdetményt oly 
későn kaptuk, hogy már mai számunkban is a pályázati 
idő lejárta után közöltük volna.

H. B. „Önsorsunkról magunk rendelkezünk, — ha 
kockára tesszük azt, magunk szenvedjük kárát. De mások 
sorsát, mit a bizalom hitünkre bízott, mely becsesebb 
előttünk saját életünknél, féltenünk kell minden veszély
től és a szeretet óvatosságával kell azt.megőriznünk" — 
mondja Deák.

Többeknek. Ne várják, nem válaszolunk ízléste
len szavakat mi is tudnánk kiírni, nem ugyan a lelkűnk
ből, hanem a szótárból, ha meg akirnók tenni, vagy még 
Inkább, ha meg tudnók tagadni magunkat Önmagunknak 
tartozunk vele, hogy ne footballozunk undok szavakkal 
s a hullák között óvni kell magunkat legalább a — 
hullamérgezéstől

Szövetkezetek. Az „Általános Fogyasztási és Ér
tékesítő Szövetkezet- (régi Tisztviselő-csoport, Dayka 
Gábor-u. 1. sz. a.) alapítása tulajdonképen az ungvári 
keresztény iparosság és polgársághoz fűződik. Az igaz
gatóság tagjainak névsorát legközelebb leközöljük. Elnöke 
Gaar Iván betegsegélyző pénztári számvizsgáló, ügyve
zetők Ács Béla kereskedő, Mérő Vilmos főszámvevö és 
Kalmár Márián számvevőségi tanácsos. A szövetkezet 
igazgatásával Kalmár Márián van megbízva.

Horváthné, Eperjes. Lapot megindítottuk. 18*K 
előfizetési dij jár december végéig.

Bodnár János. A lap „ismeretlen'jjelzésse^vissza-
jött.

Laurisin Kornél, Dolha. A lap jelzés', nélkül 
visszajött

Z. Holczberger Antal (Királymező) és Pojdinger 
Antal (Németmokra) címekre a lap a kért példányszá
mokban megindult.

Glück Miksa. A k a r t  fizetni, de a nyomdafőnök 
nem fogadta el, mivel lapunk éppen betiltás előtt állott. 
Tessék most már behozni vagy beküldeni, mert különben 
más utón leszünk kénytelenek a háromszori hirdetés 
árát behajtani.

G. B. Úgy halljuk, hogy nevezett kiadó a napok
ban valóban fölkínálta lapját megvételre az ungvári izr. 
hitközségnek, de azt is halljuk, hogy annak nem kellett. 
Hogy a szóbanforgó lap említett multheti cikkei tényleg 
azt a célt szolgálták-e, hogy a lapot a zsidóság előtt 
értékesnek tüntetve fel, annak árát a vásár előtt felhajt
sák, nem tudjuk. De hogy a fogás nem sikerült, az az 
elmaradt vásárból látszik.

M. 1. Mi nem mondjuk, hogy „a végzetes rövid
látást Isten plántálja azokba, akiket cl akar veszíteni*, 
de hogy itt valóban hemzsegnek a pápaszemre szorulók, 
az bizonyos. 2 Az elégedetlenség még nem irredentiz
mus, annak csak az oka.

PQDKARPATSKI BANK
R.-T. UZHQROD
RÁKÓCZI-UTCA 32 SZ.

A m erikai érdekképviselet-összeköttetés. — 
„Amerikán Foreigne Exhanque Bank of 
Mc Keesport, Pa." A laptőke: 0,000.000 K .

Felajánlja szolgálatait az összes bankszerü 
ügyletek lebonyolítására, nevezetesen:

a) FI fogad betéteket, betétkönyvecskére 
és föl yii-számlára.

b) Váltók leszámítolása.
c) Jclzálog-törlesztcses kölcsönök folyó

sítása.
d) Idegen pénznemek vétele és eladása.
e) Értékpapírok eladása és vétele.
f) Áruvételek köxvetitésa.
g) Ingatlanok vétele és parcellázása.
h) Bizományi ügyletek lebonyolítása. 
I) Bel- és külföldi átutalások.
j) Külföldi összeköttetések.
k) Külföldi chekkek, draftok bevál

tása, illetve közvetítése.

Értesítés.
Az állami központi szeszfőzde tudomá

sára hozza Ungvár város közönségének, hogy

a szilva és szilva-cefre
beváltását eszközli. Ára a legmagasabb a 
cefre arányában. — Szilvórium is kapható 
saját szükségletre.

Ungvár, 1920. julius 31.
Kásák.

IS l i ’e le tm ^ísy .
Az uzliorodi reálgimnáziumnál nagyobb ja

vítási munkálatok lesznek árlejtés utján a legelő
nyösebb ajánlatlevőnek kiadva.

A javításnál 1. kőműves, 2. ács, 3. asztalos, 
4. lakatos, 5. bádogos, 6. tetőfedő, 7. üveges! 
8. festő, 9. belső berendezési, 10. kályhás és 
11. elektromos berendezési munkák vannak.

A munkálatoknak a munka álvételétől szá
mítolt két (2) hónap alatt be kell tejezödniök.

Pályázni óhajtók felkéretnek, hogy szabály
szerűen bélyegzett és lezárt ajánlataikat f. évi 
augusztus hó 14 (tizennégy) napjának dél
előtti 10 ó rá já ig  az uzliorodi államépitészeti 
hivatalhoz adják be.

Az ajánlathoz 5’ /0 biztosilék, avagy ennek 
letételét igazoló nyugta csatolandó.

Ezen munkálatok csak együttesen adatnak ki.
Költségvetési minta és a munkálatok leírása 

az államépitészeti hivatalnál megtekinthető és 
ugyanott megszerezhető.

Munkálatok végzésénél az eddigi általános 
és részletes feltéielek a mérvadók.

Uzhorod, 1920 julius 29-én.
Cs. államépitészeti hivatal:

Hác.

HEVERDLE FRIGYES
FÉNYKÉPÉSZ Szobránci-u. 1. szám, 
— (a vo lt reáliskolával szemben) —

F É N Y K É P E K
jutányos áron, gondos kivitelben készülnek. 10-5

Négy középiskola után 
végzett és több évi 
p r a x i  s s a l b i ró  
ÁLLÁST KERES. Cim

földmives iskolát

g a z d á s z
kiadóhivatalban.

Szövetkezetek és vegyeskereskedők íigye iiiré lie !
A r  11 szü kség le te t legolcsób
ban  és leg jobban  c s a k i s

M OSKOVICS LŐRINC
4—4 cégnél s z e r e zh e ti  be.

Pontos, íitjyelniGs és le lkiismeretes kiszolgálás I

J u t á n y o s  á r o n  e la d ó  :
2 darab kife lé nyitó ablak, 
1 „ ki-be „  „
1 „  kereszt-ajtó,
1 „ használt üveg-ajtó
és több abiakráma

Vargasor-utca 22. szám alaít.

á r  J Ó M iN Ö S É G Ü  -Í3®

házi-SZ A P P A N
kgr.-ként 22 koronáért kapható 
F U C S K Ó L Á S Z L Ó M É N Á L  

Ungváron, Da;bócz-utca 1. szám alatt. 10-3

rARADSCSOMOT
augusztusra, napiáron szállít GAAR 
IVÁN szőlőgazdasága UNGVÁR.

Előjegyzéseket elfogad CROSZ REZSŐ lüszerkereskedése

Van szerencsém a n. é. Iiölgyközönség b.
tudomására adni, hogy f. évi aug. 

hó 2.-án V á ra lja -u tca  62. szánt a latt

női ruha divattermet
nyitottam, ahol m in d e n n e m ű  női ruha 
(francia, angol szabás) va rrásá t vá lla lom . 
Átalakításokat, valamint javításokat is jutá
nyosán eszközlök. — Szives pártfogást kér:

D u d á s  Mihály, női szabó.

Z E g y  ü g y e s  l e é r t e s z
ajánlkozik gazdaságba. Cime a kiadóban.

Nyomatott Földes! Gyula könyvnyomdájában, Ungváran.




