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SZ IL Á N K O K .
LOSONC NEM ENGED A MAGYAR IS

KOLÁKBÓL — irta losonci jelentés szerint a 
Kassai Újság. Losonc tiltakozik az ellen, hogy a 
gimnázium I. magyar osztályába csak 60 tanuló 
vétessek fe l; tiltakozik az ellen, hogy holmi fel- 
vételi vizsgálatokkal gyötörjék a IV. és magasabb 
elemi iskolai osztályt sikerrel elvégzett tanulókat; 
tiltakozik az ellen, hogy a magyar osztályba 
való beiratkozás idejét a gimnázium folyosóján 
egy hétre kifüggesztett hirdetmény alakjában je
lezze csak az igazgatóság, akinek hirdetményét 
éppen ezért az érdekelt szülők legnagyobb része 
nem tudhatta meg. Szóval Losonc tiltakozik min
den olyan tréfa és játék ellen, amely Losoncból 
Zólyomot akar csinálni és tiltakozását egyenesen 
a líratislavai és prágai kultuszminiszterhez induló 
küldöttség fogja jelenteni. — Mi csak annyit 
Írunk, hogy Ungvár sem enged a magyar isko
lákból, Ungvár is tiltakozik a magyarságot eddig 
ért sérelmek elten, éitsd a gimnázium, polgári 
leány- és fiúiskolák, a kereskedelmi iskola el
vétele, illetve beszüntetése ellen és Ungvárnak 
is készen van már az útja, amelyen a tiltakozó 
küldöttség Prágáig meg nem áll.

*
IRREDENTIZMUSSAL vádolják a magyaro

kat. A kormányzó ur is tett már ilyen kijelentést. 
Azt az irredentizmust a hatalmasságok úgy ma
gyarázzák, hogy a magyarok egész napokon ke
resztül egyebet sem tesznek, mint azon gondol
kodnak, hogyan lehetne a republikát felborítani. 
Ajánljuk a vádaskodó uraknak, hogyha itt Ung- 
váron sétálnak, figyeljenek arra, miről beszél az 
utca ? Két nem iredenta sétált előttem egy tüzérrel. 
A nem irredenták biztatták a katonát, hogy rövi
desen gyönyörűség lesz itt az élet, csak kitartás. 
Ártatlanul kíváncsiskodtak, merre is van nagyobb 
csapat-összevonás?

A katona oda van a kíván
csiságtól. No igen, magyarázzák a nem irredenták, 
a Magyarországról kiüldözöttek, az emigrált ma
gyarok. (Pardon, ezek nem magyarok, ezt mi is 
tagadjuk és tagadják a magyarországi magyaiok 
is.) Ha azok az „emigráltak" olyan hősük, hát 
miért szöktek át ide? Az a hencegés fel sem 
tűnt volna nekem, ha még aznap nem hallok 
arról, hogy vannak itt már más emigrált urak is. 
Igen-igen 1 Hallom itt is, ott is hogy ukrán-tisz
tek szöknek át a határon és 1 — 2 nap alatt 
eltűnnek az itteni műhelyekben, de jön helyettük 
frissebb csapat. A „magyar emigráltak" és ukrán 
menekültek borzasztó szívélyes benső barátság
ban élnek. Milyen jó, hogy van a Csehszlovák 
köztársaságban egy szabad autonóm terület, mely 
asylumot nyit a világ minden tájáról elmenekült 
kiválóságoknak. Romuius és Remus is asylumot 
nyitott annak idején, de Numa Pompejus tiszto
gatást rendezett és megtisztította Rómát a min
denféle káros elemtől. Vájjon akad-e Ruszinszkó- 
nak is ilyen Numa Pompejusa ?

— Páris tábornok nem távozik el. La
punk 28. számában megjelent „Páris tábornok 
eltávozik helyéről" hírre válaszképen a katonai 
parancsnokságtól a következő helyreigazítást 
kaptuk: „Paris tábornok szabadságon volt, ez 
idő alatt Pernot ezredes helyettesítette a 23. 
dandárparancsnokságtól. Ezen adatok alapot ad
tak a fantasztikus hirekre, amely hírek csakis 
olyan személyektől eredhetnek, kik a katonai 
dolgokban teljesen ismeretlenek. Paris generális 
végleges eltávozásának híre alaptalan."

Keresztények a fórum on!
A kapitalista zsarnokság és a bolseviki vö

rös-terror végletei között a kulturális ideálokat, 
az egyetemes emberi érdekeket a kér. szociáliz- 
mus képviseli. Ez kétségtelen igaz, de akkor az 
is igaz, hogy a társadalomi kisebb alakulataiban 
a szociális munkára vállalkozó és okos keresz
tény-ember képviseli a minden ellentéteket k i
egyenlítő szociális igazságot.

A világháború katasztrófái után az emberi
ség jövője azon fordul meg, hogy vissza tudjuk-e 
állítani a világba a szociális megnyugvást, az 
erkölcsi világrend uralmát és a kulturális szoli
daritást. Minden azon fordul meg, hogy imperiá- 
lis tervek és forradalmi elméletek helyett meg 
tudjuk-e termékenyíteni a világ lelkét a Krisztusi 
demokráciával.

A testi nyomort csak az a lelki kultúra 
szüntetheti meg. mely az ember ragadozó ösztö
neit megfékezi. A vulkanikus erőkkel felszántott, 
feltépett lelkekben csak az élet magva, csak a 
keresztény szellem adhat uj életet. A világtörténet 
démonai, a szociális fejlődés anarchistái retten
tően végezték munkájukat, most majd csak azok 
segíthetnek az emberiségen, akik hittel, szei etet
tél és az irgalmas szamaritánus odaadásával ál
lanak a politikai, kulturális és szociális munka 
versenyébe.

Keresztények kellenek a Jórumra!
Terményeink bizonytalanok; a vasúti szál

lításnál s a postánál történő bajok existenciákat 
veszélyeztetnek és tesznek tönkre. Elkeseredett 
undorral, végtelen haraggal figyeljük a vámosok 
és farizeusok meggazdagodását. Hit, erkölcs, be
csület pusztulását siratjuk. Közéletben, politiká
ban, újságírásban és irodalomban pogány förtel- 
meket mutat a jelen. Keresztények kellenek a 
fórumra !

Eddig visszavonultak, kétségbeestek, nem 
védekeztek. Ősi birtok, pozició minden veszen
dőben, hanem ez volna még a kisebbik baj. Ve
szendőben a becsület, a harmónia, a szépség 
lobogója is. Ezt egyesek külön-külön meg nem 
védhetik. Á köztársaság különböző keresztény 
pártjainak meg kell taiálniok az egyesülés mód
ját és meg kell mutatniok, hogy egyedül a kér. 
erkölcs hozhat általános kiegyenlítődést, általános 
megnyugvást a mi világunkba, és adhatja vissza 
a mi föltépett, megszaggatott és megcsufoit föld
darabunknak a kultúra általános szuverenitását!

M égegyszer: A hadikölcsön 
és hadikiadások.

A „Presburger Tagblatt" julis 29-iki száma 
a fenti címen vezércikkében a következőket írja:

„D r. Englisch pénzügyminiszter a hadiköl- 
csönö tárgyalásánál, későn ugyan, de mint 12-ik 
szónok végre szólásra jelentkezett, hogy bor
zasztó nagyméretű kiadásairól számot adjon. Sok 
pénzre van szüksége, gondolja a miniszter ur, 
de ezzel tulajdonképpen nem mond újat. Melyik 
pénzügyminiszter az, aki kevés pénzzel beéri?

Kijelentései csak akkor váltak érdekesekké, 
midőn azt bizonyította, hogy Szlovenszkóba k i
küldött tisztviselőknek az évi pótilletéke több 
mint 100 millió és liogy a hadseregnek a fenn
tartása évente milliárdokba kerül. Emelkedett han
gún jelentette a minister ur, hogy a hadseregnél 
végre el kell kezdeni a takarékoskodást, mind
ennek elölt pedig demobilizálni kell. Nem fog 
ártani, ha ezeket a dolgokat kissé közelebbről 
nézzük meg. Ismeretes dolog, hogy Csehország 
Franciaországnak bizalmasa, Csehországot Fran
ciaország azért hozta létre, hogy Németországot 
sakkban tartsa, Tulajdonképpen tehát Francia- 
országnak lenne a kötelessége az ezen szolgá

latokkal járó kiadásokat fedezni. Altól azonban 
Franciaország nagyon távol áll. A cse-hszlovák 
köztársaságban a következő francia tisztek telje
sítenek szolgálatot: 10 generális, 63 törzstiszt és 
71 beosztott tiszt. A tisztek természetesen •ma
gukkal hozták az őket megillető szolgaszemély- 
zetet. Ezenkívül francia legénység is áll rendel
kezésükre. Megegyezés szerint a gázsit és járan
dóságot Franciaország és a Csehszlovák köztársa
ság „megosztja".

Alább a következő számok igazolják, hogy 
az a „megosztás" miképen történik. A havi gá-
zsik frank értékben a következők:

gázsi Iránéin Csszl. összesen
pótlék pótlók

Tábornok IV. fiz. oszt. 3300 600 1500 5430
Tábornok V. fiz. oszt. 2460 600 1500 4560
Ezredes 1980 480 1000 3460
Alezredes 1500 480 1000 2980
Őrnagy 1350 450 1000 2800
Százados 1149 350 750 2239
Főhadnagy 963 195 500 1658
Hadnagy 720 120 500 1340

Ebből a francia kormány fize t:
a) felét a gázsinak
b) és a francia pótlékot. Ezenkívül jár min

den tisztnek:
a) tisztiszolga illetmény havonta 40 franc.
b) élelmezési pénz naponta 3-50 franc.
c) francia háborús-pótlék naponta 5, vagy 

2 franc, (aszerint, hogy honnan jött, gyarmatból-e 
vagy Franciaországbó),

e) lakás, [ütés és világítás.
Működési pótlék címen a következő ösz- 

szegeket 'kapják:
A francia misszió főnökének és vezérkari 

főnőknek:
a) a francia misszió főnökének 2000+1500 

összesen 3500 franc a rendes és szolgálati pót
lékokon kívül,

b) a vezérkari főnünek 750+750— 1500 Fr. 
a rendes és szolgálati pótlékokon kivtll.

A tábornok működési pótléka naponta :
46 franc csoporlparancsnoknak, 20 franc 

hadosztályparancsnoknak.
Az ezredes működési pótléka naponta:
22 franc ezredpararancsnoknak.
Az alezredes működési pótléka naponta:
22 franc a vezérkari főnöknek.
Ezek szerint az összilletmények a követ

kezők : a) hadosztálytábornoknak
Gázsiban 4560 Fr.
Tisztiszolga váltságdíj 40 Fr.
Élelmezési dij saját személyére 

(szolga külön) 30X3'50 = 105 Fr.
Francia háborús pótlék 3 0 X 5 =  150 Fr.
Működési pótlék 3 0 x 2 0 =  600 Fr.
Összesea havonta 5455 Fr.
Vagyis 21.820 K.
Ebből Franciaorizág 2030 franc- 8120 K., 

a csehszl. köztársaság 13.700 koronái fizet.
Egy ezredparancsnok vagy vezérkari főnök 

kap gázsiban 3460 Fr.
tisztiszolgára 40 Fr.
élelmezésre saját személyére (szol

gán kivtll) 105 Fr.
Francia liáboruspóllék 105 Fr.
Működési pótlék 30x22  =  660 Fr,
Összesen havonta 4415 Fr.
Vagyis esi. koronában 17660 K.
Ebből Franciaország 1610 Fr. — 6440 K.
A esi. köztársaság 11220 K-t

fizet.
Ezenkívül lakásról, fűtésről és világításról 

is kell gondoskodni.
Franciaország területére eső kiadások le

vonása után az évi kiadások ezen a téren a kö
vetkezők :

Lapunk mai száma 4 oldal.
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I vezérkari főnök 9210X12=110520 Fr. 
442080 K.

9 tábornok 9 X  3475X12 386100 Fr.
1544400 K.

63 törzstiszt 63X2600X12 1065660 Fr.
7862400 K.

71 főhadnagy, hadnagy átlagos fizetése:
71X1167X12 -994284 Fr. 3977136 K.
Végösszeg: 13,726.016 korona.
Éhben a számításban a legénység még se

hol sem szelepet.
Ezek az eddig elrejtett számok köteteket 

beszélnek. Prága városa a vezérfőnök részére 
köteles egy villát rendelkezésre bocsátani. Mely
ért évente 150.000 K-át fizet. Egy francia örve- 
zetőnek iGefreiter) havonta 70 koronával nagyobb 
a fizetése, mint a csehszlovák ezredesnek. Váj
jon arányban állnak-e ezekkel a horribilis kiadá
sokkal szemben azok az előnyük, amelyeket ez 
a katonai apparátus a csehszlovák köztársaság
nak nyújt?

A pénzügyminiszter urnák nem az lenne-e 
a legelső kötelessége, hogy az oly erősen lián ; 
goziatott takarékosságot ezeknél a tiszteknél ! 
kezdené el ?

Eddig szól az idézett cikk. Mi a magunk 
részéről nem teszünk hozzá semmit, csak azt 
kérdezzük illő gráciával, mehet-e ez Így tovább 
és ha igen, meddig?

A gimnázium kérdése.
Provizórikus intézkedés, nem jogfeladás.

Egyliáztanácsi gvülcse volt f. hó 5.-én az 
ungvári róni. kath. hitközségnek. A gyűlés a 
gimnázium kérdésével foglalkozott és a követ
kező nagyfontosságu, megnyugtató határozatot 
hozta :

Az ungvári róni. kath. hitközség f. évi 
febr. hó 15.-én tartott gyűléséből kifolyólag 
memorandumban fordult a köztársaság elnö
kéhez és visszakövetelte a kath. egyháznak és 
a magyarságnak számára a több mint 300 év
vel ezelőtt katholikusnak és magyarnak alapí
tott ungvári főgimnáziumot. Amennyiben a 
memorandumban foglalt kérés mindezideig nem 
teljesittetett és a következő iskolai év elejéig 
már aligha megy teljesedésbe: a mai egyház
tanácsi gyűlés azon provizórikus eljárásra ha
tározta magát, hogy ismételten kérvén és sür
getvén az emberi és történeti jogon egyedül öt 
megillető főgimnáziumnak, mint magántulajdon
nak visszarendelését, addig is, amig ősrégi 
tanintézetét visszakapja, erre vonatkozó összes 
jogainak, kérésének és követeléseinek fenntar
tásával az intézetnek sziikségparancsolta fo ly
tatásaként, tehái katholikus és magyar jelleggel, 
a békeszerződésben biztosított jogoki a támasz
kodva már 1920. év szeptemberére saját költ
ségén kath. és magyar gimnáziumot fog fel
állítani, amely gimnáziumban alkalmat ad 
minden magyar fin- és leánygyermeknek, bár
milyen valláshoz tartozik, hogy anyanyelvén 
szerezhesse meg a szükséges tudoinányokat.

í"- 'ze s n  ess »  w z é H e l .
Irta MÉCS L SZLÓ. — (Az „É le t" X. évfolyamából.)

Magain állok a réten szemben a szé lle l: 
Fütyörészve terelgeti, hajtja felém 
Szél-pásztor a szirmok czerszinü nyáját;
Izgulva, remegve igyekszik a nyáj,
Bólint pirosán, sárgán, üde kéken:
Mesemondón muzsikálnak a sziliek a szélnek

Fürgén pici pásztor! Fütyöréssz a kicsiknek, 
M ondd : eljön az ősz, a csúnya Kaszás 
S elnémul örökre színeik m uzsikája...

- Tereld be a nyájt örökeltü karámba:
Csodákra kitárt szemeim kapuján 
Mind-mind meneküljenek ifjú szivembe 1 . . .

A mezön gabonák zöld tengere zúg;
Hullámon a hullám, száguldoz a szél 
S ringatja remények, sok sok arany-álmunk 
Harmatragyogásu hajóit a fényben,
Pipacsok pirosán kacagó sellő-seregét 
S az égre kiröppent pacsirta dalát.

Szellő, te vagy a viharok vezetője,
Csupa játszi szeszélyed felhőt fuj az égre:
Harmat hull, eső hull, s fölzsendiil a fü. 
Honnan jössz elő? — Az ember-erdőt

e zúgatod erre, te rengeted a rra :
S a szivek puha fészkén pihésednek a vágyak...

(Jár-kél: ami él. Ami á l l : a halál az.) 
Pihenésteleniil ver a végtelen űrben.
A Mindenség sohasem nyugvó sz ive : Is ten; 
Onnan jössz erők hajtó szele : élet,
Mindenség vérei Rajongva köszöntlek!
Zúgj s uj tüzii vért viharozz a szivemre I

Evégböl az egyháztanács egy 7 tagú bizott
ságot küld ki, amely azonnal érintkezésbe lép 
az itteni kormányzósággal, melynek jóakarata 
támogatását kikéri, de az ügy sürgőssé
gére való tekintettel az egyháztanács szán
dékát k ö z v e t l e n  utón adja Szlovenszkó 
teljhatalmú miniszterének, a prágai kultuszmi
niszternek és a köztársaság elnökének is tudo
mására. Reméli, sőt biztosra veszi az egyház
tanács, hogy azok, akik a békeszerződésben 
kisebbségi jogokat és a 8. és 9. pontokban 
iskolákat biztosítottak a magyarságnak is, nem 
jönnek ellentétbe önmagukkal és nem lesznek 
a kultura ilyen módon való terjesztése ellen, 
sőt a nehézségekkel küzdő hitközséget min
denben segíteni fogják olyképen is, hogy az 
itteni szlovák és ruszin iskoláknak lefoglalt 
intézetekben, de fcíkép a gimnáziumban, amelyre 
a kath. magyarság egészen jogot tart, legalább 
délutánonkint helyet fognak az előadásokra 
biztosítani. Az egyháztanács abban a biztos 
hitben, hogy a magyar szülök gyermekei már 
szeptembertől kezdve iskolákban járhatnak, 
erre nézve biztató szavak közzétételét hatá
rozza el, egyben hogy a költségvetés megté
teléhez anyaga legyen, fölszólítja azon szülőket, 
akik gyermekeiket ebbe az intézetbe járatnák, 
hogy szándékukat hozzák a bizottság tudo
mására.

Eddig szót a határozat. Nincs itt jogfel
adásról szó, mint a R. M. H. Írja. Az egyház
tanács megsürgeti az emberi és történeti jogon 
öt illető ungvári főgimnázium visszaadását, de 
okulva egy meddő, száraz esztendő tanúságain, 
nem áll meg a további várakozásnál, hanem prov i
zórikus intézkedésre határozza el magát, nehogy 
magyar tanulóifjúságunk ismét elveszítsen egy 
drága és visszahozhatatlan esztendőt a tanulás 
legszebb idejéből.

Az előkészítő bizottságot Lörinczy Jenő el
nökletével olykép alakította meg az egyházíanács, 
hogy a maga részéről 3 tagot jelölt ki (Flach 
Jakabot, Gaar Ivánt és dr. Kerekes Istvánt), 3 
helyet pedig paedagogus férfiakkal engedtek be
töltetni. E három tag a következő: Hlanár Ödön, 
Medreczky István és Roleizek Mátyás.

Tájékozódni is akar az egyháztanács, hogy 
körülbelül mennyi tanulóra (fiú és leány) szá
míthat az intézet. Akik eddig még írásban nem 
n i ilatkoztak, azok Írásbeli n ilatkozatának átvé
telére Boross Zsigmond kereskedő, egyliáztanácsi 
tagot kérik fel.

Ennyi történt az egyházíanács csütörtöki 
gyűlésén. Az ügy hétfőn már „hivatalos stádiumba" 
jut. Reméljük, hogy sokkal előbb adhatunk hirt 
a sikerről, mint azt némely pesszimisztikus em
berek gondolják._____

Az ungvári járvány
és a Vichod cikke.

Az ungvári járvánnyal kapcsolatban a S. Vichod 
cimii szlovák lap azt Írja, hogy a Gizellaházban 
ellátáson volt ruszin leánytanulók közül a járványt 
többen üzért kapták ineg, mert a gyönge táplái- 
kozás miatt cl voltak gyengülve. Az intézet fő

ií<z‘e£  S sfüS o ig , h i á n y .
(Kiket egy golyó egyszerre ölt meg Kassán, 1919

márc 7.-én, a honvédszobor ledöntésekor 
I r ta : MÉCS LÁSZLÓ.

Örökre zárva árva szempillájuk 
De bús szemük a pillán átvilágít,
Merőn áttör a mennybolt bakacsinján 
S vádlón tekint az Isten trónusáig.

Némák. Csak a szemük nézése vádol 
Nem hallják, szél ha sir, holló ha károg,
Sebük nyílása végtelenbe réved . . .
A homlokukról vérforrás szivárog.

Nem látják, hogy begyek csúcsára hágott 
Az újszülött Tavasz, hogy dekoráljon:
Az iirbe dobta az arany napocskát,
Hogy mosolyogjon dombon és lapályon. 

Pacsirta-dalt kottáz a kékes égre,
Bokron bimbók gyöngyöznek, merre vágtat, 
Forrás fakad, fü zsend iil; szive mágnes:
A földből fényre csalja a csirákat.

Csak az ő méhük mindörökre meddő:
Halott csiráknak dombos temetője.
Hol a Tavasz, mely c sok megfosztott álmot 
Rozsás ujjakkal uj sziliekre szőjje?

A magyar nép végzete sötétlik 
Szemükben, mely sir-lámpaként világit,
Merőn átfúr a mennybolt bakacsinján 
S vádlón tekint az Isten trónusáig.

f ia t a l  p o é t a - p a p r ó l .
Egy poéta-papot mutatunk be a fenti két 

vers kapcsán olvasóink kedves seregének. M i
előtt elmondanék, hogy ki ö és honnan jött,

nöknője nem szokott ujságpolémlákba keveredni, 
annál kevésbbé áll szóba tájékozatlan és rossz
akaratú emberekkel, de hogy valaki hallgatásá
ból azt ne gondolja, liogy a Vichod igazai mon
dóit, ezúton jelenti ki, hogy a növendékeknek 
az év folyamán hazairt és a szülők által most 
behozott leveleivel tudja igazolni, hogy a leány
kák úgy el voltak látva, hogy a hazulról felkí
nált pakkokat is állandóan visszamondták és 
pedig azzal a megokolással, hogy nekik sem
mire sincs otthonról szükségük, mert nagyon is 
jó kosztjuk van. A közönségnek ennyit, a Vichod 
ellen pedig az igazgatóság rágalmazás mialt saj
tópert indít.

A Vichod cikke Horny Oszkár s -lelkészt 
is belekeveri a játékba és róla többek közölt azt 
Írja, hogy a Kossuth-iiimepeii (?) gyász-misét 
mondott (?), melyen a növendékek gyásszal le
bontott virágokkal vettek részt. Azi is írja 
lloruyról, hogy a ragály első áldozata halálakor 
azt mondotta volna a többi beteg növendéknek, 
hogy a magyarság megtagadása miatt mind: 
annyian meg fognak halni.

Horny káplán a következőket kö z li:
„A  Slovensky Vycliod cikkének reám vo

natkozó része szemenszedett hazugság, minden 
alapot nélkülöző aljas rágalom. M ielölt a sze
mélyem elleni rágalom-támadásért a Slovensky 
Vichod és a bíróság előtt elégtételt szereznék, e 
helyen csak enny it:

Az ajkamra adott igékből egyetlen egy szót 
sem mondottam, sőt a betegek iránt a legöszin- 
tébb részvéttel es jóakarattal voltam és vagyok. 
Ezt bizonyítani fogom.

Talán álmában látott a cikkiró magyar ko- 
kártlás apácákat az én szentmisémen, mert én 
még valóságban nem láttam az úr 1920. eszten
dejében a Cseh-szlovák Republikában. Különben 
az említett napon nemcsak hogy nem mondtam 
gyászmisét, de nem is voltam a Gizellaházban, 
hanem énekes szentmisét mondtam a kath. nagy
templomban. Ezt is bizonyítani fogom.

Vagy talán fáj annak a bizonyos uzhorodi 
„K “ -nak, hogy én magyar lélekkel merem szol
gálni az Istent, hogy én még nem követem 
Zahradnik vagy Moys urat? Hát én az én 
szent vallásomat nem fogom soha politika pia
cára vinni, mert nekem mindegy akár kínai, akár 
japán, akár cseh valaki, ha katholikus; lelke 
üdvéért dolgozom. Ez. tehát áil a Gizellaház nö
vendékeire is. Igenis, én továbbra is becsülettel 
akarom betölteni hivatásomat, mert én is egyike 
vagyok azoknak a Kárpátok alatt élő papoknak, 
akik szent meggyőződéssel vallják : „Nem cserél 
szivet az, aki hazát cserél!“

Ha ezért akar ön engem az én szülőföldem
ről, melyhez talán több jogom vau, mint ön
nek, jött-ment ur kitoloncoltatni, még távo
zásom elölt tanulja meg a Szentirásnalf a Gizel
lá im  nővéreire és rám citált szavait helyesen 
értelmezni:, Igen, Krisztus urunk kikergette a kú
tárakat, tehát nem azokat, akik becstiieles lélek
kel szolgálják embertársaikat, a társadalmat, ha
nem azokat, akik másokat becsapnak és aljas 
mesterségükkel mások becsületes munkáját akar
ják tönkretenni. Ez az ön mestersége !

olvassák el mégegyszer a leközölt gyönyörű 
szép verseket, azután hallgassák meg a következő 
kis történetet.

Az „Elet'' cimü keresztény szépirodalmi 
folyóirat ezelőtt két évvel X. évfolyamának leg
szebb, legbájosabb lavasz-korát élte. Proliászka 
és Glattfelder püspökök alkolását nemsokára a 
10 éves jubileum után kegyetlenül elsöpörte a 
magyar (?) vörös-számum, Írói gárdáját ötfelé 
szakította szét a világháboru-végi magyar tra
gédia. A Tarczay, Anka, Sik, Boros, Bodor, 
Harsányi, Kom íroiny, Pokorny stb. nevek már- 
már úgy tűnnek fel, mintha ezek csak egy szép 
álom szereplőinek nevei volnának. Mert azok az 
emberek már nem Írnak, nem mesélnek, nem 
Írhatnak nekünk. Azok ha még vannak is —, 
miránk nézve már mintha nem is volnának I

Annál kedvesebben . lepett meg bennünket, 
mikor az „Elet" Írói gárdájának egyik legszimpa
tikusabb, legkedvesebb kü llő je : Mécs László az 
elmúlt napok egyikén egyszer csak egész várat
lanul megjelent köztünk I

Tölh Albin helyébe nagykaposi plébánossá 
nevezte ki a jászóvári prépost. így került közénk, 
Így találtuk meg az elsőt az elvesztettek közül. 
Noé galambja a zöldelö faággal I . . ,  Hozza 25 
éves ifjúsága zöldelö reményét, hoz tudást, lel
ket, szivet, szivárványos ábrándokat, békét, és 
mi fehér rózsát hintünk az útjába!

A kapusiaknak kedves, lelkes papjuk lesz 
Mécs László, a poéta-pap, aki már eddig is annyi 
subtilis finomságot fejezett ki egy-egy lélek- 
leliellettel és mi ölelő szeretettel fogadjuk a köl
tőt, a testvért, aki a mai naptól lapunk kedves 
munkatársa és keresztény társadalmunknak egyik 
zelozus igaz embere.

▼▼▼
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A je g yző i Dérer miniszter rendeleti ellen.
Szloveiiszkó tejhatalmu minisztere 1920. év 

július hó 13-án kelt rendelete értelméban a jegy
zői tanfolyamokra középiskolai érettségi bizonyít
vánnyal rendelkező ifjakon kívül felvehetők négy 
katonai iskolát végzett egyének, sőt egy bizott
ság elö»t történő általános intelligenciát beigazoló 
vizsga után minden középiskolai képzettség nél- 
legionáriusok is.

A jegyzők a miniszter rendeletének utolsó 
pontja ellen f. hó 22-én itt Ungváron tartandó 
gyűlésükön tiltakozni fognak.

„Ha a légionáriusoknak köztársaságunk 
megalakulásában tényleg jutalmazandó aktivitá
saik vaunak, — mondják a jegyzők a gyűlés 
meghívójában, — úgy jutalmazzák bármivel de 
semmi esetre sem a kultúra ellen elkövetett ilyen 
merénylettel"

Leközöljük egyébként a hozzánk is bekül
dött meghívó következő részeit is:

A jegyzői kar prestizsét úgyis tönkre tet
ték a sem teoretikus, sem praktikus tudással nem 
rendelkező, elbocsátott körjegyzők állásait be
töltött, magukat jegyzőknek tituláló hivatalnokok, 
kikből elsősorban is Uzhorod megyének jutott 
ki a legtöbb. Azt hittük azonban, hogy ez ideig
lenes állapot ieend s magyaráztuk azon kény
szerhelyzettel, melybe köztársaságunk a régi tiszt
viselők elbocsátásával jutott. A körjegyzői állá
sokat be kellett tölteni, lett légyen az bárki is. 
Megértettük! A fenti miniszteri rendelet azonban 
ebbeli meggyőződésünket teljesen megdöntötte. 
Szomorúan azt kell látnunk, hogy ez újonnan 
létesített jegyzői tanfolyamokról ezután is oly 
elemek kerülhetnek állásokba, akiknek semmi- 
néven nevezendő előképzettségük nincs. Az ugyan
is, hogy valaki tisztikonyhákban, jobb társaság
ban megfordult, a bizottság előtt intelligens 
vizsgapróbát eminensen kiállott legionista, még 
nem képesít arra, hogy felsőbb iskolába lépjen.

Amennyiben a jegyzői testület az állami 
közigigazgatásnak sarkkövét képezi, úgy ez az 
állami közigazgatás tekintélyének aláaknázását 
jelenti. Ennek megvédése érdekében kell 
sikraszállanunk ezen rendelet ellen, kell tiltakozó 
szavunkat felemelnünk, hogy ennek, visszavonása 
után kizárólag «»iy ifjak vétessenek fel a jegyzői 
tanfolyamokra, kik középiskolai érettségi bizo
nyítvánnyal tudják igazolni végzettségüket s igy 
az azelőtt is megkívánt követelményeknek min
den tekintetben megfelelnek.

Minden állásnélküli lézengőnek asiluma lett 
a jegyzöség, ez tovább igy nem mehet."

Ezért fognak tehát a jegyzők aug. 22-én 
d. u. */j3 órakor tiltakozó gyűlést tartani. (A 
Katii. Legényegyletben,) Ezért kérik az összes 
szlovetiszkői jegyzők és jegvzői tanfolyam hali- 

dók megjelenését, vagy Írásbeli csatlakozását, 
ogy a tiltakozás inpozáns legyen (Az Írásbeli 

csatlakozást lapunk szerkesztősége címére kérik, 
mivel az előkészítő bizottság nem Ungváron mű
ködik és igy valamely más ungvári címben kel- 
leit megállapodniok.) A tiltakozási határozatot 
Írásba foglalva a miniszter elé fogják terjeszteni. 
A meghívót Podhajeczky Sándor és Gojdits
Mátyás bocsátják ki.U jD O N S A G O K .

— Gazdagyülés. A Zemskv Obilny Ustav ex- 
positurájának vezetője Foiejta, értekezletre hívta 
össze a gazda közönség képviselőit, hogy velük 
a termény requirálás rendjét a beszolgáltatás 
módját megbeszélje, és hogy a termelők ti ter
ményből mennyit tartoznak beszolgáltatni. A Z. 
O. U. közölte, hogy p. u Ungváron minden 
hold be\etett terület után búzánál rozsnál és 
zabnál 200 kg-ot árpából 220 kg-ot kell beszól

tuk Ezek szerint Ungvár körülbelül 6 waggon 
l, 3 és fél waggon rozst, 3 waggon árpát 

és 3 waggon zabot tartozik beszolgáltatni. Az 
átvételi arak 150 160 koronában vannak kon-
templálva. A f j quota havi 16 kg-ban van 
megállapítva. Gazd is ági célra a termelő csupán 
az árpánál és zabnál tarthatja meg a felbecsült 
hozadék 25’/0-át és vetőmag címén sincs joga 
semmit se visszatartani, mert vetőmagot a re
ferens jelentése szerint Morvaországból fognak 
hozatni. A Z. O. U. tisztviselőjének ezen kije
lentése a gazda közönség körében érthető el- 
kesered >t idézett elő. Keveselték a fej quotát, 
mely mellett a napi 12 14 órát dolgozó föld
művesek nem tudnak dolgozni Hibáztatták a 
morvaországi beszerzést A domonyai bíró szerint 
igazságtalan, hogy tőlük a m igot elvegyék, s 
azután mint a hogy tavaly történt, kétszeres áron 
fizetessék meg a tőlük elvett vetőmagot. Az ér
tekezlet azzal ért véget, hogy a gazda közönség 
úgy a leqiiirálások e módja, valamint a megálla
pított quota miatt fellebezéssel fog élni.

Halálozás. Hám Dénes várin. árvaszéki 
ülnök f. hó 2-án életének 54-ik évében hosszas 
és kínos szenvedés után elhunyt. A becsületes
ség é? szivjóság volt életének jellemző tulajdon
sága. Halálát nején és kiterjedt rokonságán kí
vül kilenc gyermeke gyászolja, kik közül a 
legkisebb alig 1 éves. Nyugodjék békében I

— Házasság. Konczi Bálint állami 
erdőkincstári hivatalszolga és Pandák Mária ma 
tartják esküvőjüket a róm. katli. templomban.

— A Ruszinszkói Magyar Hírlap kedden 
megindult. Egyelőre háromszor jelenik meg egy 
héten, de rövidesen naponta olvashatjuk. A lap 
felelős szerkesztője, dr. Zombory Dezső, mellette 
mint társszerkesztők lioldizsár B. és Rácz Pál 
állanak. Mind a hárman régi és jónevti újság
írók, akik biztosítják a lap mielőbbi nagy elter
jedését.

— Eljegyzés. Weinberger József Csapról 
eljegyezte Ackermann Sámuel földbirtokos leányát 
Reginát Szenteskéről. (Minden külön értesítés 
helyett)

Dr. Nagy József vármegyénk elbocsátott 
tb. főjegyzője a budapestvidéki rendőrkapitány
ság rendőrkapitánya Budapesten, eljegyezte (j u -  
lovics Helén kispesti polgári leányiskolái tanítónőt.

Bernstein Bertalan József szobránci hentes- 
és mészárosmester eljegyezte Bedor János pol
gártársunk kedves leányát, Margitot.

— Gyerm ekelőadás. F. hó 1-én kilenc 
nagyhid-utcai kisleány igen sikerült gyermekelő
adást rendezett a Takarék-pénztár udvarán. M o 
nológ, ének, tánc, vígjáték, színmű, szóval min
den volt, ami csak lehetett és ami fő : minden 
sikerült. Különösen az a darab tetszett a gyer- 
meks Hegnek, amelyben a cigányok szerepel
tek. Az előadó gyermekek névsora a következő : 
Molnár Etus, Loila, Rosenberg Ilonka, Grthiwald 
Olga, Rosenblíilh Rózsi, Preusz Kati, Fried Klári, 
és Bözsi, Friedman Bözske. A tiszta jövedelem 
270 K volt. amit lapunk utján felerészben az 
izr., felerészben a kér. népkonyhának adtak. Itt 
jegyezzük meg, hogy pár hét előtt Margócsy 
Iboly, Szűcs Bözsi, Vas kó Manyi, továbbá 
a Gulácsy és Ambrózy gyermekek is rendeztek 
ilyen előadást, amelynek tiszta jövedelmét 50 
K-t szintén lapunk utján a kér. népkonyhának 
küldik.

— Változás az adójavasla tok terén. Tekin
tettel a közönség erőteljes helyi megmozdulására, 
a munkácsi deputációra, a hetek óta folyó ré
szint szóbeszédből, részint memorandumokból 
álló tiltakozásokra Ktigler Nendelin pénzügyi re
ferens a már közszemlére kitenni akart jövedelem

- vagyon — és hadi nyereség adó lajstromokat 
visszatartani rendelte el Egyúttal értekezletet 
tartott Szieber Ö .ön pénzügyiigazgató és Kre- 
ínvic/i Kálmán pénzügyi tanácsos szakelőadóval, 
hogy miként lehetne a megtörté iteken változtatni. 
A tanácskozás eredménye az lett, hogy az adók 
évek szerint lesznek elbírálva (pl. az 1918-as 
vagyon az akkori érték szerint) minden egyes 
tétel felülvizsgálva, melyhez a szakelőadó belátása 
szerint az egyes f je k  kihallgatás végett meg 
lesznek idézve. Az. adókivetési ügyek vezetésével 
a péiiziigyigazgatóság utján Kretovich Kálmán p. 
tanácsos bízat' tt meg, ki, mint értesülünk a vá
rosi adóhivatalt is be fogja vonni a felülvizsgá
latokba.

Éretségi v izsgá la t. Hivatalosan közük: 
A szeptember havában tartandó érettségi vizs
gálatok eug- délyezését kérő folyamodványok 
benyújtási határideje szeptember hó 10 A kel
lően felbélyegeit és felszerelt kérvények Podkar
patszka Rusz polgári i.azgatása közoktatásügyi 
osztályához címezve az illető reálgimnázium igaz
gatóságához terjesztendők be a jelzett határideig. 
A vizsgálatok f. évi szeptember havának utolsó 
napjaiban fognak megt.arf.atni.

— A gazdák nagygyűlése. A Gömör- 
Nógrádi Gazdasági Egyesület az idei termés fel- 
használása és értékesítése tárgyában való állás-* 
f > dalás és a vámörlés rendezése ügyében tartott 
július hó 25-én nagygyűlést Rimaszombatban A 
méreteiben és lefolyásában páratlanul impozáns 
nagygyűlésen annyian jelentek meg, hogy 35 
percig tartott a menetnek a gyűlés helyére való 
bevonulása. A nagygyűlésen mintegy tízezren 
vettek részt. A gyűlés után a hatalmas ember
tömeg a Hyinnus hangjai mellett oszlott szét.

B ereg i Napló címen a kér. szoc. párt
nak is meg vau már a maga sajtóorgánuma. A 
lap első száma ma egy hete jelent meg. Felelős 
szerkesztő Fábry Tivadar. A Beregi Napló, amely 
egyúttal a Kisgazdapártnak és a Földmives és 
Kisiparos pártnak is hivatalos lapja, az első 
szám után ítélve igen jó újságnak ígérkezik.

-  Elbocsátják a román megszállás aló! 
felszabadult magyar áll. vasutasokat. Tarac- 
köz.ről nyert értesítés szerint a csehek minden 
fogadalom vagy eskü kérése nélkül egyszerűen 
csak elbocsátják az összes magyar vasutasokat,

akiket pedig a roinánnok is szolgálatban hagy
tak. Igazán nem tudjuk megérteni, mit akarnak 
a cseh politikusok ?

Ária- és daleste. Dudziáky-Dortsák László 
földínk, régi jóbarátunk, kiváló lírai tenorista f, 
hó 12.-én a „Korona" nagytermében egyetlen 
ária- és dalestélyt rendez. Programmon : Donizetti. 
Puccini, Verdi, Schubert, Mendelsohn, Jensen 
igszebb alkotásai és magyar dalok.

- Értesítés. A rendőrkapitányság értesíti 
a közönséget, hogy a pestis és kiütéses tifuszos 
árványos helyekről a Svájcba utazók orvosilag 
cötelesek magukat Buchs és Cliaiss állomásokon 
megvizsgáltatni, úgy a kivándorló csoportok is 
csak ezen két városon át mehetnek keresztül.

— Hirek. Kun Bélát a német kormány 
szabadon bocsátottá. — Lemberg és Krakkó la
kossága a végsőkig ellentáll a vörös áradatnak, 
- -  Wrangel újabb nagy sikert aratott. - Ma
gyarországot Prágában II. osztályú követségi 
tanácsosi címmel Ta/iy László I. osztályú konzul 
képviseli. — A bécsi községtanács a Magyaror
szág elleni bojkot megszüntetéséért küzd.

— Verekedés vo lt a sorozáson a szerdai 
napon. A gerényi legények magyar nótája nem 
tetszett a karcsavaiaknak és ebből kifolyólag 
bicskára és botra került a sor. Nagyobb baj, 
hogy az ott lévő katonaság és rendőrség meg
szökött és nem akadályozta meg, hogy veszélyes 
sérülések ne történjenek. A háborúban Zsíros 
Györgyön könnyebb sebet ejtettek, de Abradinszky 
Györgyön veszélyessé válható sérülést okoztak.

— Élelm icikkek kiosztása a vármegye- 
házán. f. hó 2-án délelőtt a vármegyeházán a 
lakosság azon részének, kikre a véres háború 
hosszú 5 éve, a forradalom és az azután jövő 
nehéz idők elviselhetetlen nyomort zuditotiatk, 
azoknak, kiket a borzasztó idők kíméletlen keze 
az ínség és nyomor áldozatául szemelt ki, az 
angol missiók révén a kormány angol szállít- 
mányu élelmicikkeket osztott szét. Az élelmicik
kek, miket teljesen ingyen adtak, elég nagy ér
téket tesznek ki ma. Minden inteligensebb család, 
ki a népkonyhánál nincs bevezetve és itt az elő
zetesen összeirt családok közül a kiosztandó 
élelmicikkekre tekintet nélkül a nemzetiségre, 
méltóknak találtattak, ingyen kapott: 2 kg. rizs
kását, 2 kg. babot, 8 doboz tejkonzervet, 2 do
boz húskonzervet és -azok, kiknek több gyerme
kük van, kaptak még 2 kg. zsírt. Az angol 
hölgyek a szegények s általában az Ínségben és 
szllkölködésben élő lakosság sorsának megjaví
tására és a nyomor enyhítésére tett önzetlen 
fáradozása ölök hálara kötelezi Ungvar közön
ségét. A kiosztásnál egy kedves urleány és a 
kér. népkonyha két lelkiismeretes munkása se
gített nekik. Á megyeháza udvarán asszonyok, 
leányok, gyermekek és férfiak vegyesen vártak 
az ajtónál, inig reájuk kerül sor. Hogy mily nagy 
a nyomor a tisztviselők között és hogy kik azok 
a tisztviselők, azt csak az értheti meg igazán, 
aki végignézte a kiadást.

— Az amerikai kivándorlás megaka
dályozása. Kaptuk a kormányzó és alkormányzó 
következő levelét, amelyet megnyugvással köziünk. 
„A Határszéli Újság tisztelt Szerkesztőségének! 
A helybeli lapok a ruszin népnek Amerikába 
való toborzásával kapcsolatban felhozott külön
féle cikkeivel széniben értesítjük önöket, hogy 
mielőtt még ezen közlemények napvilágot láttak 
volna a hírlapokban, a kormányzóság már ka
pott értesítéseket, hogy Podkarpatszka Rusz te
rületén az Amerikába való kivándorlás érdekében 
nagy agitáció folyik. Azonnal a legszigorúbb 
vizsgálat lett ez ügyben elrendelve s értesítve lett 
erről az illetékes uzohrodi járásbíróság is, hogy 
a szükséges lépéseket megtegye s az erre vonat
kozó 1909 évi II. t-c. érteinkben szigorúan járjon 
el. Az összes politikai hatóságok az egész Pod
karpatszka Rusz területén figyelmeztetve voltak 
erre a körülményre és már július 29-én az Ame
rikába szóló útlevelek kiadása be lett tiltva. 
Ugyancsak el lett rendelve, hogy a lakosságot 
erről nyilvános •hirdetmény utján tájékoztassák. 
A nyomozás a legszigorúbban és pártatlanul 
folytatódik. A nyomozás eredménye annak idején 
közhírré lesz teve. Ilyen értelemben voltak a 
Podkarpatszka Rusz területén megjelenő összes 
újságok értesítve. Kérjük ezen nyilatkozatunk 
közlését. Dr. G. I. 2atkoviő, kormányzó. Ehren- 
feld alkormányzó.

— öngyilkosságba kergette a melan
kó lia  Kokáli Lajos 76 éves ungvári nyugalma
zott vasutas, ki melankolikus betegségben szen
vedett, július 30-án az Ung legmélyebb helyén 
öngyilkossági szándékkal a vízbe vetette magát 
és ott meg is halt. Levelet is hagyott hátra 
leányának, Kovács Antal adóhivatalnok feleségé
nek, melyben elbúcsúzik tőle. Kokáli holttestét 
f. hó 4-én fogták ki és csütörtökön d. u. temet
ték el.
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— A katonai sírok és sírfeliratok. Kap
tuk a következő hivatalos levelet: „Mostanában 
különböző, a katonasirok gondozóit támadó cikkek 
láttak napvilágot az itteni lapokban a katona
táblák átfestése miatt. Nyilvánosságra hozzuk, 
hogy a nemzetvédelmi miniszter urnák egy ren
deleté értelmében a katonasirfeliratoknak ugyan
azon internacionális formáját kell kapuiok, tar- 
talmazniok kell anyanyelven a vezeték és kereszt 
nevet, a születési és halálozási dátumot és a sir 
számát. A többi Írást fehér emailfestékkel át 
kell festeni. Freund hadnagy, a referens helyett." 
Ehhez a levélhez a következő megjegyzéseket 
főzzük: 1. Mi szerint akarják megállapítani, 
hogy kinek mi volt az anyanyeive? . . .  A nevek
ből akarják ezt megtudni, vagy a halottól meg
kérdezni, mert az körülbelül mindegy. A nevek 
éppoly kevéssé tesznek bizonyságot valakinek 
anyanyelve mellett, mint a halott ajkak. 2. Mit 
tesznek azokkal a síremlékekkel, amelyeket a 
hozzátartozóik netalán köböl emeltek? Ott is be 
fogják festeni email-festékkel például azt a be
vésett mondatot, hopy „Emeltette fia holta miatt 
bús atyja és anyja ?“  Az ilyen rendeletek látszat 
szerint valóban csak arra valók,

— Halálos szerencsétlenség a cséplő
dobon. Babér László 32 éves szügtanyai lakos 
(Záhony) f. hó 4-én oly szerencsétlenül esett a 
cséplődobba, hogy a gép egyik lábát teljesen 
leszakította. Mire az ungvári kórházba szállítot
ták. Elvérzett.

— A hinta és a lábtörés. DurdineczBo- 
ris 18 éves ungvári Árok-utcai lakos múlt vasár 
nap este hintába ült egy katonával. A vitéz oly 
erősen hajtotta hintát, hogy a leány kifordult 
belőle és combtürésen kivül egyéb zúzódásokat 
is szenvedett. Több foga is kitörött. Még aznap 
kórházba szállították.

— Mozaik nap lesz e hó 15-én. A Va
daskert ez alkalomra minden részében villany
hálózattal lesz bevonva. A 8000 gyertyafénnyel 
kivilágított kert valóságos japán kertté lesz vará
zsolva. A mtivészestre beépített színpad készül. 
A Mozaik eddigi erkölcsi sikerét mindinkább 
növelni igyekszik. A bevétel egy része a nép
konyháknak jut.

Sportélet köréből.
33-as FC. budapesti csapat Ungváron.

Vasárnap az UTK.-val mérkőztek a vendé
gek. A játék durva volt. Eredmény 0 :1  (0 :0 )  
a pestiek javára.

Kedden a CSK.-val mérkőzött Budapest. 
3 :2  volt az eredmény a pestiek javára.

33-as— UAC. A szombati zuhogó esőben fel
ázott talajon a két egylet között lefolytatott mér
kőzés nem volt a két egylet tudásának hü erő
próbája, azért a két egylet szerdán d. u. újabb 
mérkőzést tartott.

UAC.-Budapest 33 FC. 2:0 (1:0)
F. hó 4.-én, szerdán, rég nem látott villám

gyors lerohanásokkal, a mezőnyben produkált 
remek helyezkedésekkel teli, mindenképen ügyes 
fair játékban gyönyörködhettek azok, akik az 
UAC.—Budapest 33 FC. csapatok versenyét meg
nézték. Az UAC e napon mindenképen remekül 
viselkedett és szép játéka mély nyomokat fog 
hagyni városunk és vármegyénk sport életében. 
Az UAC különös élénkségének eredménye volt, 
hogy a budapestiek passzjátékának ellenére is a 
15. percben (Pesovnyik gyönyörű feladásából) 
Bűnesett védhetetlen, bombf.szerü goalt lő. Pest 
látva az UAC lendületes tempóját, annak sebes- 
iramú lefutásai közben többször is cselhez folya
modik és buktatni bróbál, amit a biró nem Ítél 
meg Az első félidőben állandóan az UAC uralja 
a helyzetet és legalább ötször teremt még első
rangú goal helyzetet, de nem használja ki.

A II. félidőben az UAC ugyanazon fáradha
tatlan tempója folytatódik egész a játék végéig. 
Már az 5. percben ismét hálóba kerül a labda, 
és pedig mintegy 25 méterről, Rácz ügyes kidol
gozása révén a Scheffer védhetlen hatalmas rú
gásából. A továbbiakban a harc igen erős. Melega I. 
Molnár és Melega II nehéz helyzetekben biztosan 
ment. Az UAC csatársora, különösen a jobbszél 
a támadásoknál első rangú. Pesnvnyik, mint az 
egész csapat lelke, itt nem is szorul külön d i
cséretre. De Pest védelme is minden dicséretet 
érdemel. A biróra (Zsürger) a játék gyors irama 
sokszor zavarólag hatott és Ítéleteiben többszőr 
bizonytalanná tette.

Néző kevés. Érthetetlen, hogy az UAC iránt 
ennyire közömbösek.

IR O D A LO M .
Az uj termésre vonatkozó rendeletek,

mindenkit érdekelnek, aki mezőgazdasággal fog
lalkozik s a gazdák közül csak nagyon keve
sen ismerik az őket közeiről érintő intézkedése
ket. A legtöbb gazda előtt teljesen ismeretlen az, 
mit szabad és mit nem szabad tennie az uj ter
méssel. A Gömör-Nógrági Gazda cimii gazda
társadalmi hetilap e heti száma részletesen is
merteti a megjelent rendeleteket s közli ezenfelül 
a július 25-iki gazdanagygyülés lefolyásának ér
dekes tudósítását. Ezt minden gazdának olvas
nia kellene, hogy a szlovenszkói magyar gazda
társadalom egységes frontja megteremtessék. A 
lap ezen példányát 1 korona beküldése mellett 
bárki megrendelheti a lap kiadóhivatalától Rima
szombatból.

Gazda naptár 1921 A GÓmör-Nógrádi 
Gazdasági Egyesület ez év őszén egy nagy alakú 
és díszesen kiállított gazda naptárt jelentet meg, 
mely hivatva lesz Szlovenszkó magyar gazda és 
földmives közönségének jól szerkesztett s szóra
koztatva oktató kézikönyvül szolgálni. Akik a 
naptár után érdeklődnek, forduljanak a naptárt 
kiadó egyesületnek rimaszombati fiókjához.N Y ÍLT -T É R -)

Felvilágosítás.
Ruszinszkó tanítóságának némely része ab

ból, hogy én a SA'o/d-ra előfizettem, lanitókeríi- 
letem tanítóit annak megrendelésére felhívtam, 
azt gondolja: hogy én eme lap szellemével egyet
értek, a lap megetti tábor törekvéseit magamévá 
teszem. Ellenkezőleg! Ruszinszkó tanítósága ma
gyar kultúrán nevelkedett, — most átmenve a 
ruszinra — szükségünk van, hogy minél többet 
olvasva a ruszin nyelvben tökéletesítsék magu
kat, másodszor hogy a különböző felfogású, tö
rekvésű lap intencióját elolvasva a hazai ittszü
letett ruszinságnak, tanítóságnak való hasznos 
elvek, eszmék emenciáját szűrjék le. Hogy mely 
tábort követem, támogatom, azt a jövőben mu
tatom meg, nem frázisokkal, de tollal és ha kell 
anyagi áldozatokkal is. Egyébként hogy a kéte
lyeket már jó eleve eloszlassam, kijelentem, én 
csak egy tanítóegyesületet ismerek Ruszinszkó- 
ban s ez az, amely 1920 május havában tartotta 
a kongresszusát, ott megválasztotta tisztikarát s 
függő kérdései letárgyalására s igy az alapsza
bályokra is kiküldte bizottságait.

Karpinecz Emánuel. 
tanfelügyelő.

’ ) E rovatban közlőitekért nem vállal felelősséget 
a szerkesztőség.

Szerkesztői és kiaőóliivaíali üzenetek.
Kostsánszky Jenő, Nagymfhóly. Hozzánk egy 

Kassára szánt levél jött, a mienk a borítékok fölcseré
lése miatt bizonyosan Kassára ment.

Bártfay, Eperjes. Megkaptuk Kért szám menni fog.
Beregi Napló. Szívesen köszöntjiik „Kelet-Ru- 

szinszkó" első és „egyetlen" lapját I Tehát van már a 
világon egy olyan országrész is, ahol teljes uralmon van 
a keresztény sajtó; ahol nem jelenik meg más, csak ke
resztény szociális újság I Hát nem volt érdemes öt évig 
világháboruskodni'? 1

Karpinecz. Kívánsága szerint mától kezdve Husztra 
küldjük.

Névtelen. Ilyen fontos ügyben tudnunk kell, hogy 
kivel beszélünk. Tessék bennünket, felkeresni 1

Sirokay László Podhering. Ön i ngváron adta fel a 
levelet a postára, tehát Ungváron járt és fel nem kere
sett, pedig gondolhatta, hogy is m e r e t le n  embernek 
ilyen természetű cikkét le nem közölhetjük.

Szabó Sándor Nyiresujfalu. A 9 K megérkezett, a 
lap is megindult, csak nem jutott el b. címére. Most már 
a postát is jelezhetjük és reméljük, hogy nem lesz fenn
akadás.

Badaló. Elküldtük az Esti Újságnak, amely aug. 
4.-én hozta. Levél megy.

Mocsáry, Okemencc. Megkaptuk Ha nem üzen
hetünk szóval, levelet fogunk irni.

Darócz János, Beregsom. A kérdés bennünket is 
állandóan foglalkoztat, de nincs elég terünk, hogy erre 
vonatkozó gondolatainkat rendszeresen összefoglaljuk és 
leírjuk. Givoni tudtunkkal egy ungvári származású zsidó 
fiatalember, aki néhány évet Svájcban töltött. Semmi 
esetre sem amerikai. Cikkében sok a figyelemreméltó.

Cz. (Mala Berezna). H. (Aberc), I. (Gálszécs.) 
Megkaptuk és bejegyeztük.

P. János és neje. Megkaptuk a búcsúzó sorokat 
Vájjon fogják-e olvasni még a mi meleg „Isten hozzád"- 
unkat ?

Vlacsiki, Ujlaky: bizományi számok megindultak.
Szentlmrey. Elkönyveltük.

E L A D Ó

egy PIANINO
Megtekinthető: Árok-u. I. sz. a.______________________  eladók. — Cím a kiadóban.
Nyomatott Földes! Gyula könyvnyomdájában, Ungváron.

P á ly á z a t.
A nagykaposi róni. katli. iskolaszék pályá

zatot hirdet egy
helyettes kántortanitói állásra.
Javadalom : Kántortanitói törzsfizetés pénz

ben, államsegély és stóla.
Folyamodványok a róni. katli. plébániára 

augusztus 15.-ig küldendők.
Martoncsik,

plébános.

W an szerencsém a n. é. hölgyközönség b.

tudomására adni, hogy f. évi aug. 
hó 2.-án Váralja-utca 02. szám alatt

női ruha divattermet
nyitottam, ahol in i n d e n n e m ü női ruha 
(francia, angol szabás) varrását vállalom. 
Átalakításokat, valamint javításokat is jutá

nyosán eszközlök. — Szives pártfogást kér:

D u d á s  Mihály, női szabó

AR A D IC S O M O T
N A P I  Á R O N  szállít GAAR IVÁN 
szőlőgazdasága UNGVÁR.

Előjegyzéseket elfogad GR ŐSZ REZSŐ íüszerkereskedése.

HEVERDLE FRIGYES
FÉNYKÉPÉSZ Szobránci-u. I. szám, 

(a vo lt reáliskolával szemben)

F É N Y K É P E K
jutányos áron, gondos kivitelben készülnek, to-eEgy nagy szapuló-kád, egy ruhamángorló és sózó-teknő eladó. Cím a kiadóban.

D*- J Ó M IN Ö S É G Ü  T9®

házi-SZAPPAN
kgr.-ként 22 koronáért kapható 
F U C S K Ó  L Á S Z L Ó N É N Á L  

Ungváron, Daibócz-utca 1. szám alatt. 10—4

Egy ZONGORA eladó.
Értekezhetni a K O M J Á T H Y -fé le  műteremben.

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

Szives pártfogást kér:

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

JÓKARBAN LEVŐ

h á ló szoba-bú to rza t, 
bicikli és egyéb dolgok




