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EGÉSZ ALJASSÁGÁBAN tárul elénk a most 

folyó Tisza gyilkossági pörben a magyar „v irá 
gos" forradalom A tömeg, amely azt megcsi 
nalta, állítólag nemzeti, valójában azonban csirke
fogókból, reklámvigécekből katonaszökevények
ből. pénzéhes lógósokból összeszedett s a magyar 
nemzet szégyenére vált piszkos csűrbe volt 
rosszhiszemű balekok, nagyzási hóbortban szen
vedő agylágyultak és tizenhárompróbás gazem
berek közkereseti társasága volt, akik mint test
őrség fogtak körül néhány hirhedtebb politikai 
kalandott, azokat Valinkra kapták, ordítoztak 
éljeneztek és — kezükbe adták a hatalmat. A 
hatalomhoz jutott senkik mag ik is annyira gyön
géknek és jelentékteleneknek érezték magukat, 
hogy a lelkűk leikéből külykedzett csűrbe által 
felkínált hatalmat nem merték a kezükbe vetüli 
addig, amig azt a kezet vérbe nem mártják s 
le nem gyilkolják a nagy magyart, a hatalmas, 
az erős, a hős politikai vezért, akinek — büsz
kén jelentjük ki — a mi kis lapunk is a leg
utolsó percig hűséges szolgája és bámulója volt. 
1 isza vasökle menthette volna még meg a jog
rendet és a szegény országot, meg kellett hát 
ölni őt, hogy ne legyen mentsége a honnak ! A 
gyáva senkik, akik az utcákon a puskák ezreit 
ropogtatták, reszkettek az elhagyóit', magára ma
radt Tisza Istvántól. Az aljas bűntényben a leg
aljasabb momentum az, hogy a zsidó-iapok egy, 
„a fronton tönkrement, családi életében szeren
csétlenné vált magyar katonának" tulajdonították 
a gyilkosságot és most kisült, hogy ezt a ma
gyar bakát a liberális zsidó njságiró: Kéri- 
Krámer Pál és a későbbi zsidó Napóleon: 
Pogány-Pollák József képviselték. És ez jellemez 
mindent: forradalmat, őket, a sajtót, erkölcsöt — 
és a vidéki vigéceket is, akik Ungvaron is na
pokkal előbb tudták, hogy Tiszát meg fogják 
ölni. Ha csakugyan magyar bosszúra lelt volna 
szükség, llát Pogány-Pollák kellett vön a gátra?... 
F u j!... Áz erkölcsi fertő, a dögletes mocsári le
vegő szinte fojtogat. A kelevény felfakadt, de 
rettenetes bűzébe nem szédül bele a magyar 
itélö-biró. Nem lesz kimélet, bárki volt is a hát
térben lapuló bujlogató. bárki vállalkozott a 
nyomorult szerepre! Meglakol mindenki, a nagy 
eszű zsidó újságíró, de a kötélnek állt ostoba 
goj is!

TERINGETTÉT annak a szabadkőműves- 
ségnek! Most meg kisült, a debreceni Uj 
Magyarország irta meg hogy a különböző pá
holyokban a „s z é ls ő  s z i ia j  k e le t e n "  kik 
is dolgoztak egy néhány jó. selyem nemzeti 
kaftánba öltözött zsidórabbi mellett. Nevezett 
újság a neveket is felsorolja, a páholyokat is 
megnevezi, mi csak annyit árulunk ilt el, hogy 
bizony Bereg- és Szabolcstnegye, no meg egy pici 
részben Ungmegye szabadkőműves magyarjairól 
van szó, akiket sikerült becsalni a titokzatos ,,po- 
gányzsidó templomos homályba" Teringettét! 
mondjuk inégegyszer! Ma-holnap rájövünk, hogy 
minden valamire való magyar ember szabadkő
műves volt. Eleinte még azt hittük. hogy a ma
gyar ember a szabadkőművességet ceremóniás 
szanidrsiignuk tartja, de most láljuk, látjuk, láto
gatjuk, hogy igen sokan voltak, akik nagyon is 
célszerű olrossdgnnlt tartották. Ha pedig most igy 
nézzük visszafelé a dolgot, meeint csak nem 
értjük az egészet; meri ha az a temérdek sok 
okos ember mind az országot vezető szabad
kőművesek közé tartozott, a sok okos ember 
vezetéséből hogyan sülhetett ki olyan országos 
szomorú szamárság, mint amilyen kisült 1918 
őszén a zsidók állal vezetett szabadkőművesek 
virágos forradalmában. Szamarak voltak ezek az 
okosak, vagy nem voltak okosak ezek a sza
marak? Ebben a kételygésben, kérdésben hány
kolódva olvastuk a fentemlitett névsort.

Anyám levele.
Szivem elviselhetetlen fájdalmában vettem 

kézhez anyámnak alábbi sorait, melyeket a kor
mányzó urnák figyelmébe ajánlva, nyilvánosságra 
hozok szóról-szóra:

Havasköz, 1920. V1I1./1

Kedves Gyermekeink!
Ne lepődjetek meg, hogy levelemet kül

dönc adja át, nem történt valami rendkívüli 
esemény, mégis - midőn e sorokat irom — 
mintha csak szivembe mártanám toliamat. Ne
héz lépések, melyre immár másodízben hatá
roztam el magam: megzaklatni titeket, kedves 
Gyermekeink a ti boldog, megelégedett sze
génységetekben. Milyen szívvel s mily lelki 
érzéssel cselekszem ezt meg, arra nincs foga
lom. Kérlek benneteket Gyermekeim, bocsás
sátok meg szerencsétlen, kimondhatatlan nyo
morban élő szüléiteknek eme végzetes lépését, 
hiszen midőn e levelet irom, máris a legke- 
seriibb módon bűnhődöm érette 1 Szivem majd
nem kettészakad e nehéz fajdalmain óiomsúlya 
alatt! Én. ki szegénységem miatt sohase bír
tam segíteni benneteket, ime. most hozzátok 
keli fordulnunk elviselhetetlen helyzetünkben 
segítségetekért! Higyjétek meg nekem Gyer
mekeim, a 12-ik  órában teszem ezt, amidőn 
szakad már velünk a p a rt! Istenem ! miért is 
kellett ezt megérnünk 1 Elkeseredésemben nem 
mondhatok mást: verje meg az Isién azt, ki 
ennek a mi szerencsétlenségünknek okozója!

Nem volt sok az a nyugdijacska, melyet 
atyátok 53 esztendei becsületes szolgálata után 
végnapjaink tengetésére kapott, de amíg egész
ben kaptuk, beosztottuk magunknak és szegé
nyesen kijöttünk belőle. Most azonban, hogy 
tudj’ Isten, mi okból, még abból a havi 230 
koronácskából is levonogatnak */, részt, k i
fizetjük a tej árát és ezzel vége mindennek 1 
Kenyeret egy hete nem ettünk, másnemű élet
nemünk — tudjátok magatok is n incs! 
Abból a két liter tejecskéböl s ha kapunk itt- 
ott e >y kis krumpücskát, tengetjük életünknek 
még hátralévő napjait, mindennap várva a 
boldogító, szenvedéseket megszüntető ha lá lt!

Nap-nap mellett kapjuk az Ígéreteket, 
hogy felemelik nyugdijacskánkat, de mind
hiába! Azt m ond ják /1919. év szeptember ha
vától visszamenőleg adják majd meg. Ügy 
vesszük azonban észre, hogy ez Ígérgetést 
akkor váltják majd be, amikor már nekünk 
nem lesz rá szükségünk. Ez öreg szüléiteket 
a legkritikusabb helyzetbe, leírhatatlan nyo
morba juttatta. Az Ígéretekre kölcsönöket vet
tünk fel innen is, onnan is s most kérik a 
hitelezők a 30 40 koronákat. Végnapjaink 
továbbtengetése végett kénytelenek vagyunk 
hozzátok fordulni drága Gyermekeink, segít
setek ki 200—300 koronácskával, a jó Isten 
megfizet érte! Higyjétek meg, igy tovább egy 
hétig se bírjuk.

Csókol szeretettel
Anyátok és Apátok.

* * *
Elnök U r! Kell-e ehhez kommentár?
Azt hiszem én is, hogy nem. Legyen sza

bad azonban nekem, a gyermeknek, kihez e 
sorok intézteitek, pár szót hozzáfűznöm Engedje 
meg Elnök ur, ha e levélokozta, szüléimét sze
rető megsebzett gyermeki szivem érthető fájdal
mában szavaim kissé elkeseredett hangulatomat 
ttikröztetik vissza

* Lapunk m ai ixám a 4 oldal.

A görög bölcs önmérsékleti theóriáját én is 
betartva, aludtam egyet nyomorban élő szüleim
nek e panaszos soraira, aludtam még egyet, azt 
hittem ugyanis, hogy visszanyert önuralmamnak 
nyugodtabb vágányán haladva, talán máskép 
fogok szólani, mint ahogy elkeseredésem első, 
felhevült perceiben szivem diktálta, de mind
hiába! Sajgó szivem mindig egyformán válaszolt. 
Mindig egyformán és mindig a legelkeseredet- 
tebben !

Elnök nr! el tudná-e viselni azt a kinos 
fájdalmat, melyet nyomorban fuldokló anyám 
segélykérő szavai okoztak? Bele tudja-é magát 
képzelni Elnök ur az én helyzetembe, amikor 
végveszélyben levő szüleim jajkiáltásaira kezeim 
megkötve, segítséget nem bírnak nyújtani, amikor 
saját szemeimmel keli végignéznem szegény, 
öreg, tehetetlen szüleim éhhaiáivívódását?! Meg
érti-e ezt Elnök u r? ! Kaphatok-e erre választ, 
vigasztaló szót, kitől, honnan és m ikor? !

86 esztendős aggastyán atyám példátlan, 
odaadó buzgalommal szolgálta az államot. 53 
esztendei buzgó tanítói működésének tanúja fel
sőbb hatóságának mindenkori megelégedése és 
dicsérete volt. S az az állam jutalmazta is jutal
mazandó munkáját! Most pedig becsületes mun
kájának megérdemelt 230 K-ás havi nyugdijából 
80 90 K-át minden magyarázat nélkül azzal a 
narkotikus kijelentéssel, hogy „türelem, majd kap 
egyszer többet is", levonogatnak.

Elnök ur! van-e erről tudomása?! S ha 
van, tudja-e azt Elnök ur, hogy a inai viszo
nyok mellett hogyan lehet megélni havi 140 150
K-ból, s ha tudja Elnök ur azt, hogy nem lehet, 
miért nem szünteti meg az ilyen állapotokat?! 
Tudja-e Elnök ur azt, hogy

Érde
mük ezeknek csupán annyi, hogy letették a 
hüségesküt S egy munkában, becsületben meg
őszült, elaggott tanító, aminő szegény apám, azt 
a csekély 230 K nyugdiját sem kapja meg.

Ki intézi itt ily lelkiismerettel a dolgokat ?! 
Nem tudom hinni azt, hogy az Elnök ur e

állapotokról tudomással bir. Ki az oka 
ezen fejetetejére állított jogrendnek, nem tudom. 
Egyet tudok azonban. Tudom ugyanis azt, hogy 
az Elnök innak hatalmában áll az ily 
állapotokat megszüntetni s itt igazságot terem
teni I Hallgassa meg tellát nyomorban élő szü
leimmel együtt sok hasonló, nyomorral küzdő, 
szegény családnak panaszát és segítsen Elnök 
ur sürgősen rajtuk I Ne feledje Elnök ur,

Aki pedig ezen állapotoknak okozója, hi
szem erősen, hogy az igazságos Úristen meg
hallgatja a nyomorban fuldoklók imáját

Qojdlts Mátyás.

* A hamis százkoronások. A Kassai Napló 
közli, hogy a százkoronások közül a 66 -499 643, 
66-499.623, 10— 166.681, 10 166.682, 1 2 -
432.055, 13 432.056 számú száz koronás bank
jegyek hamisak.
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A magyar főgimnázium ügye.
Biztató jelek Ehrenfeld vicekormányzó ré
széről. — Zsatkovics kbrmányzó még $árni 

szeretne.
Az ungvári róm. kath. hitközség tanácsa 

legutóbbi gyűlésének határozatából f. hó 10.-én 
küldöttségileg felkereste Podkarpatszka Rusz 
kormányzóját és alkormányzóját és ott szóval 
és írásban a következőket terjesztette elő: 

Kormányzó U r!
„Gimnáziumunk 1919. évi március 5-én a 

Cseh-szlovák köztársasági kormány által önha
talmúlag elvétetett. 1920. évi február 15-én ok
mányokkal felszerelt és erősen indokolt memo
randumunkban fordultunk annak visszaadása 
végett a köztársasági elnökhöz és az ungvári 
kormányzósághoz. Ügyünk a mai napig érdem
leges elintézést nem nyert, illetve arról mi ér
tesítést nem kaptunk. 500 gimn. tanulónk már 
második éve a rendszeres oktatástól és taní
tástól elesik. Ennek következtében a róm. kath. 
egyháztanács a rendkívüli körülmények kény
szerítő hatása alatt és valláserkölcsi felelőssé
gének tudatában kötelességének tartotta, hogy 
a gimnázium ügyében értekezletet tartson, és 
az óriási csapást, mely nemcsak az ifjúságot, 
de a szülőket is nagy mérvben veszélyeztette, 
elhárítsa.

Az egyháztanács egyhangúlag elhatározta, 
hogy addig is, inig eredeti gimn. épületünk 
jogos és töivényes tulajdonunkba vissza bo- 
csájtatik, a folyó tanév kezdetével, kipróbált 
okleveles taneiők közre vonásával magyar tan
nyelvű róm. kath. gimnáziumot létesít s meg
védi a magyar ifjúságot az erkölcsi zülléstől 
és a szülőket az iskola hiányában sújtó két
ségbeeséstől.

Midőn ezt Kormányzó Úrnak tudomásvétel 
végett bejelentjük, tisztelettel kérjük hogy ügyün
ket az idő rendkívüli rövidsége miatt 14 nap alatt 
érdemlegesen elintézni és arról minket értesíteni 
szíveskedjék annál is inkább, miután a béke
szerződés 8. és 9-ik cikkelye ehhez való jo 
gunkat minden kétséget kizárva biztosítja és 
Podkarpatska Rusban, mint autonóm területen, 
ügyünk elintézése most egyedül a kormányzóság 
hatáskörébe tartozik**.

Zsatkovics kormányzónál a jelzett nap dél
előttjén már több küldöttség várakozott, amidőn 
az egyháztanácsot bejelentették, igy a jelentke
zés sorrendjében a hitközség küldöttségének 
várni kellett volna. Viszont ^Ehrenfeld vicekor
mányzó 11 órára Ígérte meg a fogadást. A megye
házára indult küldöttség, melyet Lörinczv Jenő 
vezetett, nem tehetett mást, minthogy félutról 
visszatérve, a kormányzósági palota felé vette 
lépteit. Akik ezt látták és sokan figyelték — 
rosszra magyarázták, óment emlegettek stb. Ez 
ugyan a küldöttség eljárásában puszta véletlen- 
ség volt, de annyi bizonyos, hogy a szívesebb, 
melegebb, biztatóbb fogadtatásban csakugyan 
Ehrenfeld vicekormányzónál részesült a küldöttség.

Ezt mindenekelőtt megállapítjuk, aztán gye
rünk tovább és nézzük, körülbelül mit felelt 
szóval a bejelentésre Zsatkovics és mit felelt 
Ehrenfeld.

Zsatkovics szerint azt a kérdést, hogy kap
hatnak- e a magyarok Ungváron magyar gimná
ziumot, a szojm (az orosz tartoinánygyülés) fogja j 
eldönteni, majd ha összeül. Zsatkovics szerint a 
magyarok — akikkel ö nem akai polemizálni —- 
mindent követelnek. Egyébként — a kívánság
hoz képest — 14 napon belül Írásban fog vá 
laszolni.

Ehrenjeld vice\ormányzó, mint aki tudja, 
hogy a párisi béketanács határozatait semmifele 
orosz szojm nem változtathatja meg, Ehrenfeld 
vicekormányzó, aki ha nem is jött a szabad 
Amerikából, de van olyan demokratikus, igazsá
gos ember, mint amilyen jó cseh hivatalnok, 
tehát Ehrenfeld vicekormányzó szives szavakkal 
adta tudomását a a küldöttségnek, hogy a beje
lentést tanulmány tárgyává teszi és a legmesszebb
menő jóakarattal fogja elintézni, valamint válaszát 
is a kívánt időre megadni.

Mi már tudjuk, hogy Ehrenfeld vicekor
mányzó felelősségteljes áiíásának tudatában van, 
de hogy Zsatkovics kormányzó is megbánhatta 
már a mai napra kijelentését, azt is legyen sza
bad gondolnunk. Mert miről van itt szó? Arról 
van szó, hogy a békeszerződés 9. pontja köte 
lességévé teszi a csehszlovák államnak, hogy a 
nemzeti kisebbségeknek a saját költségükön való 
iskolák felállítását megengedje, illetve azok fel
állításának bejelentését tudomásul vegye. Ez a 
békeszerződés már aláírással van szentesítve, 
tehát már érvényes, akár tetszett már a ruszin 
szojmuak összeülni, akár nem. A békeszerződés 
idézett pontjának már most is érvényt kell hogy 
valaki szerezzen, ha nincs szojm, hát a kormány
zóság, mint Podkarpatszka Rusznak autonomikus

kérdéseiben jelenleg legfőbb fóruma. A szojmuak 
nem sürgős összeülni, de nekünk sürgős a ma
gyar iskola, mert úgy is eleget veszítettünk már. 
Ha erre Zsatkovics kormányzó ur nem gondolt, 
kár volt elsietett választ adnia; Ehrenfeld vice
kormányzó ur gondolt erre, talán arra is azonnal 
gondolt, hogy a bejelentést tudomásul fogja 
venni, mégsem tett azonnal véglegesnek látszó 
biztató ígéretet. Miért siessen, mikor az egyház
tanács 14 napon belül is megelégszik a tudomás
vétellel ? Zsatkovics kormányzó ur — úgy lát
szik — a magyarságot nem akarja barátjává 
tenni. Hát hiszen az ö dolga, de akkor az ellen
zékieskedés meg a mi dolgunk és talán nem is 
leszünk olyan gyengék és olyan egyedül. Mi 
csak egyel mondunk: Amikor Zsatkovics kor
mányzó ur elfogadta magas hivatalát, azzal a 
békeszerződés paragrafusait is szenteknek és kö
telezőknek ismerte el, hivatali esküjével azt is 
megfogadta, hogy azokat mint törvényeket — 
(mert hisz’ azok törvények!) megtartja és min
denkivel meg fogja tartatni.

Ehrenfeld vicekormányzó a kereskedelmi 
iskola érdekében nála járt küldöttségnek azt 
felelte, hogy meg fogja engedni egy, nem az 
állam költségén felállítandó és fenntartandó ma
gyar kereskedelmi iskola felállítását. Joguk van/ 
— mondotta - saját költségükön magyar iskolát 
állítani fel. Ez a kijelentése Ehrenfeld vicekor
mányzónak kész biztatás nekünk, hogy a szintén 
nem az állam költségén, de saját költségünkön 
felállítandó és fenntartandó magyar kath. főgim
názium is megszületik és pedig szeptemberre, 
még a szojm előtt I

Ezen a helyen ki kell még térnünk arra a 
sajnálatos eseményre, hogy magyarnak megha
gyott elemi fiu-iskoláinkat, u. ni.: a róm. kath. 
és az izr. elemi iskolákat még most is

használják és úgy látszik, nem is gon
dolnak reá, hogy legalább szeptemberre kiürít
sék. Ez ellen tiltakozunk és kérjük a kormány
zóságot, hogy fentielzett iskolákat szeptemberre 
föltétlenül adja át tulajdonosaiknak, mert azt, 
amit iskolatermek hiányában gyermekeinknek az 
elmúlt évben is szenvedniük kellett, nem akarjuk 
megismételve látni. Van a kaszárnyákban hely 
elég, miért kell az iskolákat és éppen a magyar 
iskolákat lefoglalni ?

Pesek tanügyi referens ur és a tanfelügyelő 
ur szives figyelmét is kíilön felhívjuk erre a sé
relmes és paedagogia-ellenes dologra. Ha igazán 
szivükön viselik a nevelést és a kultúrát, oda 
fognak hatni, hogy a katonaság azonnal hagyja 
el az iskolákat. Elég volt egy évig a megoko- 
latiau lefoglalásból!

HATÁRSZÉLI ÚJSÁG.

Az „Egyenlőség"
hajdan és most.

A Klub-kávéházi vérengzéssel kapcsolatban 
a pesti zsidó-lap, az Egyenlőség ezt Ír ja : „Hogy 
lett megbélyegzetté a becsülettel bitó város, mely 
tele volt jogrenddel, melyben igazság honolt I 
Hogv leli most a gyilkosok tanyája!" Az ézsaiási 
panasz ezen képletes beszédjét nemcsak leirták, 
hanem szóval is elmondták a rabbik a meggyil
kolt temetésén.

A magyarság, a kormány, az ébredő ma
gyarok, szóval az a város, sőt az egész ország 
fájdalmasan vett tudomást a megtévedt Rigóczki 
és az aljasságban hozzá hasonló Ilii réniieíléről, 
hanem azért az Egyenlőség mégis az egész Bu
dapestet támadja.

A Nemzeti újságoknak (no és a „hecckáp- 
lánok“ -nak) volt mit liallgatniok annak idején, 
ha azt irlák, vagy úgy ejtették ki tr szájukon, 
hogy „egy gonosz zsidó bolsevista", vagy „több 
gonosz zsidó kommunista hóhér" megölte ezt 
vagy azt, illetve ezeket, vagy azokat a testvé 
reinket! Nekünk vigyázni kelleti a kifejezésekre, 
mert mi azonnal állalánosituttiink.

Az Egyenlőségnek nem kell ügyelnie sem
mire, ö nyugodtan beszélhet „zsidó marlyrok- 
ról", minekünk nem volt szabad a kérdést „k i- 
élesiteni" és „keresztény martyrokról" beszélni. 
Nekünk nem volt szabad „keresztény-ellenesség" 
sziliében feltüntetni azt, ami 1919-ben Magyar- 
országban tüilént, nekik szabad az egész magyar 
főváros „zsidóellenessége", antiszemitizmusa szí
nében feltüntetni aZI, amit a múlt hetekben 
néhány fickó tett, azért úgy Írja meg a dolgot, 
ahogy fentebb elmondottuk.

M it fog ebből csinálni a Bécsi Magyar Ú j
ság (szerkesztő Gábor Andor neolog izr.), Áz 
Ember (szerkesztő Göndör Krausz orthodox izr.), 
a Mncsai Közlöny (szerkeszti Schlezitlger Géza 
slatusquo izr.), a Világosság (szerkeszti Kunii 
Zslgmond izr.) és Flmmen ur, (a felekezetnélkUli, 
de színién izraelita!) '

így van ez, igy van I És a fővárosi az 
Egyenlőség meri bántani, az Egyenlőség, amely 
abban az időben, amikor „az a becsülettel bíró

város" szászor inkább a gyilkosok tanyája volt, 
vagyis 1919 április 5.-én, mikor az istent és faji 
nem ismerő magyar kommunizmus minden val
lásra és nációra halált mondott, vezércikkben 
igy kezdte meg ünnepi öröm-imáját: „Csodála
tos biztonsággal és tudatossággal halad előre az 
uj, a jobb világrend építkezése. Nincs hőbb kí
vánságunk ( / / / ) ,  minthogy a mi sztik kis körünk
ben (?), a zsidó életben is épp oly megnyugtató 
és szerencsés módon épüljenek fel egy uj rend 
pillérei". „U j alakot, uj megjelenést ad Szináj 
hitének is az uj rend". „Fogadjuk e kérdéseket 
szeretettel és nyugalommal és induljunk ki abból, 
hogy jobb is  szebb világ következik most vala
mennyiünkre. (Hogyne, mikor minden sleifer nép
biztos lehetett!) Legyünk méltóak ehhez az uj, 
hatalmas forradalomhoz, mely a világol megja
vítja és megszépíti (a gajdeszi?) és igyekezzünk 
azok példáját követni, kik a küzdő proletárok 
elén állanak. (A Szamuelliét ?)“

Hát az Egyenlőség ne általánosítson, mert 
azt annak idején nekünk sem engedte meg, igaz, 
hogy mi nem is tettük, csak a mucsai kollega 
fogta ránk. Az Egyenlőség ne tegyen összeha
sonlításokat, meri az ö statusquo-ja okiratilag 
megbélyegzett mull, cédaság és szégyen!!

Kapós eltűnik a föld színéről.
No azért ne ijedjen meg, kedves Bátyám 

és Uramöcsém ott az ősi kúrában az akácos 
Nagykapos környékén. Nem úgy értjük mi sem, 
hogy Ungmegye tiszta magyar-lakta részét elnyeli 
a föld, bár manapság az sem lehetetlen. (Ha 
Tibaváralja alatt olyan könnyen lehet néhány 
száz méter mélységű sóréteg, miért ne lehetne 
Kapós alatt ugyanannyi ekrazitl?)

Nagykapos eltűnését mi abban az értelem
ben értjük, hogy megszűnik járási székhely lenni, 
megszűnik a kaposi járás, mint olyan, ésí kigyel- 
medéknek, Uram Bátyám és Uram Öcséin vagy 
Zemplénbe, vagy Kassára, vagy legjobb esetben 

Csapra kell majd menni sorozásra, illetve 
minden apró-cseprő hivatalos esemény miau. Az 
uj közigazgatási terv szerint két eset lehetséges, 
amely két esetnek mindenikóben elveszti Nagy
kapos az ö eddigi kiváltságos helyzetét: hogy
t. i. járási székhely lehetett és ennek következtében 
lassankint fe lö ltli.tie  városi jellegét.

Az egyik eset’ hogy Abauj, Sáros, Zemplén 
és Ung szlovenszkói rcsze egy „Kassa" elneve
zésű megyét alkotna, amikor is az ungvári, szob- 
ránci, nagykaposi és királyhelmeci járásokból egy
u. n. kerület jönne létre, amely kerület élén egy 
főszolgabíró állana 5 6 központi szolgabiróval. 
Ez esetben Nagykapos nem lenne a központ, tehát 
a fenti csapásra vagyis a főszolgabírói hivatal el
vitelére biztosan számíthat.

A második megoldási mód, hogy a megyék 
mai állapotban való megmaradása melleit a járá
sok olykép alakulnának, hogy a tiszta magyar 
vidékek egy-egy tiszta magyar járást alkossanak. 
Ennek megfelelően a mai kaposi járásból a nagy- 
mihályi kerülethez jutnának a szlovák községek 
mig a kaposi kerület magyar jegyzöségei, továbbá 
az ungvári járásból az őrdarmai jegyzöség és 
Szabolcs megyéből az eszehyi jegyzöség alkotná 
a magyar járást, - de már nem Nagykapos, 
hanem Csap járási székheti\el!

Szóval Nagykapost, mint vidéki gócpontot, 
mint fejlődő városkát veszély fenyegeti. M i vala
mikor arra is gondoltunk, hogy még középisko
lát is érdemelne már; mi már villany világítást is 
ajánlottunk Kapósnak; egy hatalmas gőzmalom, 
egy-egy téglagyár, stb. volt neki szánva a mi 
terveinkben, de ha megszűnik járási székhely 
lenni: bizony akkor sok minden elmarad.

Az a jövendőbeli Nagykapos, amelyet mi 
festettünk meg magunknak : eltűnik sőt már cl 
tűnt a föld színéről, de azért ne ijedjenek meg 
kedves bátyám és uram öcsém, vasárnap délután, 
mig e lapot olvassák. Nem a föld nyelte el, 
hátha nem is úgy lesz, ahogy irtuk !

H allg a tó  a ja k k a l . . .
A csehszlovák Államnak, melynek összes 

lakossága 13 millió, hétszázezer tisztviselője van, 
vagyis minden 18 lakosra egy-egy hivatalnok 
jut A fordulat előtt a prágai rendőrségnél 14 
politikai ágens működött, jelenleg 70-et alkal
maz az állam. És mégis, soha akkora

nem volt még hivatalokban, mint éppen 
most a cseh állam hivatalaiban van. A felek 
hónapokig várhatnak,

Már magában véve az is nagy baj, hogyha 
az államgépezet alkatrészei, vagyis ’  hivatalno
kok nem jól szupcrálnak. De hát még többe 
kerül az olaj, a fűtés stb., v a '. . :  a fizetésük, 
mint amennyit az államnak be k. Ez ugy-e,
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kész pusztulást jelent. Pedig hát ilyenformán áll 
a dolog. Dr. Enghs Károly pénzügyminiszter oda 
nyilatkozott, hogy az 1920. évi költségvetés több 
mint két milliárd korona deficittel végződött. 
Hogyne, mikor a eseti állam londoni követé 
egymilliónyolcszázezer korona fizetést kap, 
amikor egy kormányreferensnek a pozsonyi mi
nisztériumnál hatvanezer korona évi fizetést ad
nak, amikor a prágai kormány csak a Práger 
Abendblatt cimü hozzászegődűtl német lapot' 
havi százhatvannégyezer korona összeggel szub
vencionálja, a requirátások költségei pedig mind
annyiszor oly nagyok, hogy jó pár millióval 
mindig felülmúlják a requirált termények értékét. 
Mennyit emészt fel a utkosrendőri apparátus, a 
detektívek serege, ki tudná azt kiszámítani? Hát 
nincs képviselő, aki az adózó polgárok nevében 
ezek ellen az óriási fizetések, az indokolatlanul 
nagy számban alkalmazott és tálán azért is a 
munkát egymásra hagyó tisztviselők ellen és a 
pénzpocsékolásnak olyan módjai ellen tiltakoz
zék, mint a lapok szubvenciója is?

Tűzrendészetünk.
A tűzrendészetet az i872. évi 36. t.-c. a 

hatóságok autonóm jogkörébe tartozónak mon
dotta ki. Egy másik t.-e. rendelkezése szerint a 
tűzrendészet miként való kezelésére egy a helyi vi
szonyoknak megfelelő szabályrendelet alkotandó. 
Az előirt szabályrendelet készítésénél föltétlenül 
szakismeretre van szükség. Másodszor szükség 
van a tűzrendészeti tudnivalókra a tűzgizgálatok- 
nál, a tüzrendöri szemléknél, a tüzkári statisztikai 
kimutatások készítésénél, továbbá nélkűlö/.hetet- 
len a szakismeret az 1884. évi 17. t-c . 25 -27. 
§- i értelmében megtartandó telepengedélyező 
eljárásoknál, a tüzze^ szemben felveendő harcok 
előkészítésénél stb.

A tűzrendészet maga három tevékenységet 
tételez fel, u. in . : megelőző, mentő és kutató, 
vagyis tüzelőtti, tüzalaiti és tüzutáni hatósági 
teendőket.

S mindezek dacára ha megnézzük városunk 
tűzrendészeti szabályzatát, arról győződünk meg, 
hogy egy, 1873. évben a községekre készített s 
az oltási munkálatokra szóló lendelettel állunk 
szemben, s ez annak a szomorú valóságnak a 
bizonyítéka, hogy városunk a tűzrendészet terén 
harminchét évvel hátramaradt. Ma, amikor 18—20 
féle tobbanó-anyag van közcélokra bocsátva, 
kétségtelen az a körülmény, hogy úgy a tűzren
dészetet, mint a tűzoltóságot át kell szervezni a 
mai kor kívánalmai szerint. Meri nem bizonyos, 
hogy a szerencse minden esetben úgy fog ked
vezni, mini a közelmúlt Preusz féle tűzesetnél, 
ahol hat kilogramm dinamit volt évek óta a 
padláson elhelyezve, amit a tűzoltóság nem is
mert Egy rendörtisztviselö felismerve a vesze
delmes anyagot, szerencsésen eltávolította. De 
mi történt volna, hogyha ez a .véletlen- közbe 
nem jön, ha senkise ismeri fel a dinamitot, sen
kinek sem jut eszébe annak természete! ? Ki 
tudja, hány épület dűlt volna romba, hány em
ber vesztette volna el az életet I

Ez az eset azt bizonyítja, hogy először a 
tűzrendészet egyáltalán nincs kezelve, másodszor, 
hogy a tűzoltóság szakéi tó nélkül dolgozik, s 
igy sem a tűzrendészet, sem a rendészet kívá
nalmainak meg nem felelhet

A köz iránt való kötelességből tettük ezt 
szóvá és hívjuk fel a fentiekre az illetékes ha
tóság figyelmét.

Blázslk Mátyás,
vizsgázott tüzoli itiszt.

Hogy készül a fehér-terror 
vagyis: hogy készül az újság?

Kom édiás h ir  a kom édiásnéró l és szörnyü l- 
l(üdó vörös ákum oákum  a feh é r-te rro rró l 
Meg egy a lc ím : Nem úgy vo lt az. kérem 1

— Saját tudósítónktól. — 
Ungvár, uzj. augusztus 12

Kaptuk a következő levelet;
Igcntiszlelt Szerkesztő U r!
Szives elnézését kelem a formáért, hanem

az „Ungvári Közlöny"-! akarom bemutatni, olyan
nak, amilyen. Tegnapi (mg. I l i k i )  szamában 
egy cikk jelent meg ebben az újságban „Színházi 
botrány Ujhelybcii" címmel. Hal az újságot vagy 
rosszul tájékoztatiák, vagy pedig ö mázolni nagyon 
vörösre és nagyon vastagra az u. n. aláfestést, 
mert, kérem, én o ll voltam és a dolgot egész 
máskép tudom! Igy történt:

F. hú 6-án a rendóralkapitányt, aki éppen 
napos szolgálatot teljesített, estefelé 6 óra tájban 
egy állami rendőr arról értesítette, hogy Zöldhelyi 
Nusi kabaré-színésznő ellen tüntetni akarnak a 
színházban.

Az alkapitány kissé indlgnálódott is, hogy 
mindig akkor van valami baj, amikor ö van szol
gálatban, deltát ez már olyan megszokott panasz: 
azzal.rögtön intézkedett, hogy a rendőrség készen
léte azonual vonuljon a színházba s maga is el
ment. A színházban, amely nem volt „zsúfolt", 
nem is történt semmi, csupán Zöldhelyi Nusi 
kapott egy füttyöt. Ennek a fütlynek pedig az 
a magyarázata, hogy volt Ujhelyen egy Zöldhelyi 
Jankli nevű zsidófiu, aki az újhelyi kommunizmus 
alatt igen csúnyán viselkedett az újhelyi közön
séggel és általános gyűlöletet vívott ki magának. 
Ennek a testvére a Zöldhelyi Nusi. Természetes, 
hogy amint ez a név mint reklamirozott színész
női név megjelent, az egész újhelyi sajtó és köz
vélemény ellene fordult. A színházban azért hang
zott fel a fütty, hanem egyéb semmi sem tör
tént, legfeljebb az, Hogy a színház botrányosan 
üres maradt, mert még atiik a jegyet megváltot
ták, azok spm jöttek el.

*
Ez, kérem a való. - -  így készül a fehér 

terror egy ordító cim és három qjcim alatt. S 
abban minden hazugság még az az ártatlan meg
jegyzése is, hogy a színház zsúfolásig telve volt. 
Nem volt ott sem üsd a zsidót, sem ébredő ve
rekedés, sem egyéb, amit a Közlöny világgá 
kürtöl, vagy inkább szeretne, hogyha kürtje már 
nagyon régen be nem rekedt volna.

így van az kérem !
Nb. A nevemet ne tessék kiirni, mert... No 

tetszik már tudn i! Én nem szeretek az ilyen 
újságírókkal kikezdeni, mert még belegyömöszöl
nek a fehér-terrorba és az én fejfámra is felírnak 
vagy három penetránst alcímet, mint ahogy a 
szerkesztő úrral próbálták a múltkor.Ú JD O N S Á G O K .

A habozások hidján . . .
Irta MÉCS LÁSZLÓ.

Nem tudtam merre menjek én. tamáskodó tanítvány 
S csak álltam, álltam hallgatag a habozások hidján.

Az egyik partról átzenélt az elet zűrzavarja,
Gyönyört, virágot, vágyakat, szint, illa tot kavarva.

A zűr zenéje mámoros hálóját szőtté, fonta
S a szivem vergődése már csendesbedett naponta.

A másik parton misztikus, nagvpéntekes homály volt, 
Kálváriás halmok felett egy vérző Hold világolt..

; ram, a zived vére hullt a misztikus sötétben,
Tüzes folyóvá nőtt a bús kálváriák tövében.

A hid feié hömpölyögve jö tt a vér (szent égi posta), 
Átzugott rajtam, s ’potrohos pilléreit kimosta.

A hid ledőlt, magam pedig Szived felé futottam,
Ami vágyam volt, ottmaradt a romokban halottan.

Most itt vagyok, Tied vagyok... virágos ifjúságom 
Fáját elhoztam.. harmatozd meg vérrel minden ágon.

Még minden szirma szűzen áll, bimbóba bújva reszket: 
Uram, kivágom s ácsolok súlyos keresztet.

Két kék galamb: a két szemem feléd repül imának: 
Mutasd nekik útját az én kálváriámnak.

A végtelenben add nekik harmatját égi méznek,
— Be villámmal verd őket át, ha egyszer visszanéznek...

Nagyboldogasszony napján.
Alig. 15-én a magyarok pártfogó Nagy

asszonyának ezer éves eredetű, ősidőkre, hős 
időkre emlékeztető ünnepnapja van.

Sok örvendetes, hanem egyúttal sok fájdal
mas stáci''t járt meg a magyar nép ennek az 
ünnepnek felemelő, erőt adó ősi emlékivel, ez 
ünnep sok száz éves egyházi énekének, a .Bol
dogasszony Anyánk, régi nagy pátrónánk“ -nak 
mélységes, nagy hangulatával.

Csoda e, hogyha most amikor az uj ÍO-ik, 
11-ik és 12 ik stációt kell ismét felkeresnünk és 
inegkeseregnltuk (t. i. ezek a stációk jelentik 
azokat a helyeket, ahol a Keresztrefeszitett fáj
dalmait át kell gondolni!) csoda-c, hogy e szo
morú Nagyasszony ünnepén úgy emlékezünk és 
emlékeink feltűnő képeinél úgy sirjuk fel a régi 
éneket, hogy a refrain szava zokogásba fu t:

Boldogasszony Anyánk,
Régi Nagy Patronánák 
Nagy Ínségben lévén 
Igy szólít meg hazánk ! . . .

— A m agyar kereskedelm i m in isz te r a 
magyar bankjegyeknek postai küldeményekben 
engedély nélkül kiszállítható legmagasabb össze
gét, az eddigi 300 K-ról 500 K-ra emelte föl, 
egyben kimondolta, hogy külföldről illetőleg a 
megszállott területekről engedély nélkül behoz
ható minden bel- és külföldi pénz. Kivitelt csak 
az Osztrák Magyar Bank le nem bélyegzett bank
jegyei (tehát 1 és 2 koronások is) alkotnak.

— Eltávoztak. Marosi Mihály elemi isk. 
ig.-tanitó, Popovics Endre és f-odor N. postai 
főtisztek, továbbá Sziklási Ferenc vasutas és még 
többen a hét folyamán családjaikkal együtt el- 
hngylák városunkat. A közeljövőben még kb. 27 
család készül elmenni, köztük dr. Oszvald Károly 
volt szobránci derék vezetőjárásbhó is. Itt szüle
tet', itt nőtt emberek is megkezdték tehát a 
kivándorlást, megfogták a soha bem álmodott, 
meg nem érdemelt bús vándorbotot. Menjetek 
testvérek, ha már menni kell. Ahova értek, ott 
már az őrtüzek lobognak; itt csak a mi könnyes 
szempáraink ragyognak és egy-két feliértüzü 
máglya lobog bele a sötét éjszakába szent o l
tárokon : embersziveken. Ezek a szent oltárok a 
benneteket szerető, megértő és el nem felejtő 
testvéreknek szivei!

— Ezftstlakodalom. Petrencsák Géza hely
beli kárpitosmester polgártársunk és neje szül. 
Tliome Paula f, hó 8-án ünnepelték meghitt 
családi körben házasságuk 25 éves fordulóját. 
Ugyanekkor testvérhugukat Bényi Jolánkát el
jegyezte Kobulniczky Ágoston postatiszt Buda
pestről. — Derék polgártársunk örömében őszin
tén osztozunk.

— Adomány. Petrencsák Géza kárpitos 
50 K-t küld lapunk ulján a kér. népkonyha 
céljaira. Átadjuk.

— Mozaik-nap lesz ma a Vadaskertben. 
A városi tanács a kert teljes körülzárását enge
délyezte, mivel a kör oly atrakciókat készített a 
küzönség meglepetésére, melynek kiállitása 10000 
K nál többe került. A csodásán beépített szinpad 
a városi szinház díszleteivel lesz dekorálva. A 
művészest a kör presztízsét csak emelni fogja. 
Különösen kiemelendő: Samuka a moziban. A 
láthatatlan ember. Önagysága az operában cimü 
egytelvonásosak. A szereplők a „M ozaik11 színi- 
képzőben kapták remek kiképzésüket. A darabo
kon szüntelenül fog kacagni a közönség. A fő- 
programmszámokat számtalan kupié és énekszám 
kíséri. A szépségverseny első dija egy 650 K-ás 
ezüst tál. Az egész vadas japán-kert mintájára 
lesz kivilágítva. Délután gyermek szépségverseny 
és még számos érdekesség Belépőjegy a japán
kertbe, művészelőadásra és táncra összesen csak 
10 K. A bevételből a keresztény és izraelita nép
konyha részt kap. Legyünk ott mindannyiah.

— Figyelm eztetés. A szlovonszkói és 
ruszinszkói jegyzők tiltakozó gyűlése f. hó 22-én 
lesz Ungváron. (Kazinczi-u. 3. Katii Legényegylet).

— Változás a pénzügyigazgatóságon. 
Kugler Vendclin kormányzóság! pénzügyi referens 
Gorái Mór ungvári adóügyi biztost szolgálatté
telre Beregszászba rendelte s Ehnan Ferenc pénz
ügyi tanácsos, munkácsi helyettes pénztigyigaz- 
gatót szolgálattételre Ungvárra osztotta be.

— A kormányzó uj titkára , dr. Zsatkovics 
kormányzó dr. D o’inav eddigi titkárt állásától 
saját kérelmére fölmentvén, személyes titkárává 
dr Kösse-: Jánost nevezte ki. Az uj titkárnak 
jogi és filozotiai doktorátusa vau. Tanulmányait 
Budapesten végezte.

A magyar szülök figyelmébe. Azok a 
magyar szülők, akik gyermekeiket az Ungváron 
létesítendő magyar gimnáziumba óhajtják járatni, 
sürgősen jelentkezzenek a iioross Zsigmond üz
letében.

- -  Az UAC. vasárnap délután 5 órakor a 
Kassai , Hakoali" SE. 1. csapatával mérkőzik. A 
mérkőzés érdekesnek mutatkozik,mivel a „Hakoali" 
az utóbbi időben nagyon megerősödött és a 
Presovai SC.-t 3 :2  arányban verte le, amit az 
UAC. is csak 3 :2  arányban győzött le. Ezt meg
előzőleg az ifj. I. mérkőzik a SzUTE.-el.

— Még mindig vá logatják a császár 
akarjuk mondani az elnök katonáit. Nagykapo- 
son f. hó 12-én kezdődött a sorozás. Első nap 
néhány szinmagyar község legényserege vonult 
fel bokrétásan, dallal, nótával és énekkel az aj
kán Nem hiába mondjuk igy: dallal, nótával és 
énekkel, mert inig a császár idejében inkább 
csak a nóta járta, most Kapóson inkább az ének 
és pedig a magyar lélek legszebb éneke, imád
sága hangzott. Volt nóta is. például ilyen :

Volt dal is, amelyben arról esett szó, hogy v"la- 
kinek hány csepp esett a kalapjára és mennyi 
áldás szálljon rája. Amint az áldást kérő hangu
lathoz illik, ezt a dalt a református és a katli. 
templomok előtt megállva és pedig legalább tíz
szer egymásután énekelték el. És volt, amint 
mondottuk ének, hymnus is, no meg szavalat, 
szózat is volt, persze magyar hymnus és magyar 
szózat, mert hát magyar fiukat soroztak. így 
mondták el nekünk és mi az IdC egyszerű 
krónikásai, úgy irtuk le az urnák 1h20-ik eszten
dejében végbement nagykaposi sorozást I U. i. 
verekedés nem volt.
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Lehet-e szocializáln i? Megkérdeztük 
a szociális ügyek referensét, lehet-e egy-egy 
magántulajdont képező gyárat, üzemet, vagy üz
letet szocializálni, mert több Ízben hallottunk róla, 
hogy némely helyen a munkásság ilyesmire gon
dol és gondolatát egy állítólagos rendelettel akarja 
támogatni. Pollák a szociális ügyek referense k i
jelentette és lapunknak írásban is niegkiildötte, 
hogy a csehszlovák államban semmiféle rendelet 
vagy törvény értelmében ilyesmit megtenni nem 
lehet. A kollektivizálás és a szocializálás két 
különböző dolog.

— Hírek. Mattyasovszky h. belügyi állam
titkár lett. Helyébe Nádasy Imrét nevezték ki 
Budapest főkapitányává. —Jugoszldviábaa mintha 
általános mozgósítást készítenének elő. Ennek 
az államnak háború esetén 5 fronton kellene 
harcolnia, pedig hadianyaga nincs és katonasága 
mindössze 150 gyaloghadosztály (160 170 ezer 
ember). — Pécsre legújabb korosztályú 2000 
szerb katona érkezett. — Ez évben elmarad a 
német kath. nagygyűlés. — Predeáltól Máramaros- 
szigetig beton-lövészárkokat építenek az oláhok. 
Erdélyi származású munkásban nem biznak.
Az írek nem tágítanak az önálló köztársaság 
eszméjétől. Kétszázezer ir önkéntesük van. — 
Tombor Jenő alezredes ügyét most tárgyalják. A 
vád az, hogy közreműködött, hogy a proletár- 
diktatúra Magyarországon létrejöjjön és hogy 
annak kikiáltása után a hadügyi népbiztosság 
vezérkari főnöke volt. A MagySrország elleni 
bojkotott (mivel az célt nem ért el ?!) augusztus 
8-tól kezdődöleg visszavonták. A „zsidó-bolse
vista" játékosok dróton rángatása a tömegcsalás 
ezennel csúfosan. véget ért. (Reichspostból és a 
Wiener Mittagsból citátum). — Bukarestbe akar
ták vinni az Erdélyből, Nagyszebenből besoro
zott székely és magyar fiukat, köztük Józsa 
Mártont is, aki nemrégiben került haza 4 éves 
orosz fogságából. Az asszonyok, anyák és roko
nok kikisérték az eltávozókat. Egy román katona 
puskatussal Űzte vissza az asszonyokat és úgy 
ütötte mellbe a szegény üreg Józsánét, a Márton 
édes anyját, hogy az szörnyet halt. Erre a magyar 
fiuk a katonára vetették magukat, de vesztükre, 
mert - a román parancsnokság három egész 
századot rendelt ki a vonathoz, sortüzet vezé
nyeltek és valamennyien ott lelték halálukat az 
őket kikisérö asszonyokkal együtt. Érdemes volt 
Józsának „hazajönni" bús oroszfogságból.. -  
A Tisza-tigy vádirata 10 egyén ellen emel vádat. 
A gyilkosság tettesei gyanánt Dobó István, Sztany- 
kovszky Tibor, Horváth-Sanovics Tivadar és 
Pogány-Pollák József szerepelnek. A gyilkossgg 
felbujtói: Kéri-Kramer Pál, Fényes László és 
Csernyák Imre. Mint bűnsegédek szerepelnek 
Gaertner Marcell, Lengyel László és Vágó-W ill- 
liciin Jenő. Friedrich István neve egy Hiittner 
Sándor nevű volt bolsevista besúgó, sikkasztó 
egyén vallomása alapján került a bűnügybe. 
HUttner vallomása valótlannak bizonyult.

A korm ányzóság részérö l vettük az 
alábbi felvilágosítást: Cis. 2296. Uzhorod. 1920. 
augusztus hó 11-én. H a t á r s z é l i  l i j s á g  
Uzhorod. Az összes kósza hírekkel szemben, 
mintha a Podkarpatszkaja Rusz területén idegen 
katonai csapatok készülnének keresztül, amelyek 
a legutóbbi időben annyira lábra keltek nálunk, 
föl vagyok hatalmazva a legmegbízhatóbb for
rásból kijelenteni, hogy ezek a hírek minden 
alapot nélkülöznek.

A Csehszlovák köztársaság kormánya az év 
augusztus hó 9-én újra kijelentette, hogy továbbra 
is megmarad ezen békés szándéka, semlegessége 
és semmi nemű beavatkozás mellett. Ez a sem
legesség kötelező mind a két hadifélre, és ez a 
nézete a Csehszlovák köztársaság kormányának 
volt bejelentve a döntést hozó helyeken teljes 
mértékben. A polgári igazgatás helyettes kor
mányzója.

— A Kapós-utcai kettős gyilkosság 
egyik részese, Afr/ry Eduard fölött már Ítélkezett 
a hadbíróság. Az Ítéletet izgalmas tárgyalás után 
a tanuhallgalások befejeztével, a vád és védelem 
meghallgatása után hirdette ki az elnök Az Íté
let bűnösnek mondja ki Mrtvy Eduard katonai 
soffőrt s ezért 4 évi szigorított fegyházra ítéli, a 
gyilkosság napjának évfordulóján sötétzárkával, 
böjttel s helenkint egyszer kemény fekhellyel sú
lyosbítva. A felebezésre a bíróság 3 napot enge
délyezett. Mrtvy Eduárdot a börtön nagyon meg
viselte.

— A Ruszinszkói Magyar Jogpárt 
e hét folyamán egy átiratot küldött a ke
resztény szociálista és kisgazdapárthoz, melyben 
bejelenti, hogy ezen párt alakításával nem a 
tagozódás volt a cél, hanem e területen élő ma
gyarságnak lehetőleg egy tömegben való tömörí
tése. — Ezen célból a párt politikai, társadal
mi és kulturális programmját már úgy dolgozta 
ki, hogy abban mindkét testvérpárt tagjai 
helyet foglalhassanak. A progranunja mindkét 
magyar testvérpárt programmjával megegyezik.

A gazdasági programmja ugyan nem öleli fel a 
két testvérpárt gazdasági programmját, de az el
lentétek nem olyanok, hogy azok ádhidalhatók 
nem volnának. További soraiban kifejti az átirat, 
hogy fő célja a ruszinszkói magyarságnak egy 
tömegben való egyesítése mindén tekintetben, 
mert csak az ilyen nagy tömeggel lehet a 
kormányzattal szemben a magyarság jogait meg- 
védelmezni. A csütörtök délután 2-től 5-ig meg
tartott ungmegyei kisgazdapárt igazgatóválaszt
mányi ülésén kimondották, hogy egyáltalán nem 
tartják összeférhetetlennek pártjuk tagjaira nézve, 
ha azok egyidejűleg a Ruszinszkói magyar Jog
pártnak is tagjai lesznek, mert a cé l: a magyar
ság megvédése, közös. A közös érdekek együttes 
intézésére a Magyar Jogpárt által indítványozott 
pártközi bizottságba a maga kebeléből 3 tagot 
küldött ki.

—■ H alá lozás. Özv. Roclilitz Nándorné e 
hó 13.-án 65 éves korában Ungváron elhunyt. 
Temetése ma délután lesz.

— Milyen az orosz szovje thadsered ? 
Mindenki megtudhatja az alábbi katonai rende
letből, melyet í XH-ik szovjetsereg parancsnoka, 
a zsidó Miezenkow bocsátott ki. Nem mi sze
reztük meg, hanem a londoni „T im es" amelyet 
talán még sem lehet hecclapnak és antiszemitá
nak nevezni... Az oroszországi állapotokat élesen 
megvilágító parancs igy hangzik: 1. Azok a faluk, 
melyek antiszovjetistáknak, de főleg antiszemiták
nak mutatták magukat, könyörtelenül elpusztitan- 
dók. Lengyel nemzetiségű személyek a legcseké
lyebb gyanúra elfogatandók és a XII hadsereg 
külön szekciójához beszállitandók. Helyesebb 
azonban az illetőket nyomban agyonlövetni. 2. 
Tekintettel arra, hogy a zsidó lakosság kiváló 
kommunista buzgalomnak adta bizonyságát s ki 
van téve a lengyelek antiszemita érzéseinek, 
visszavonulás alkalmával zsidó elvlársainkat min
den elképzelhető segítségben kell részesíteni.

— D ortsák László hangversenye. F. hó 
11-én folyt le nagy érdeklődés mellett a Korona 
nagytermében a Dortsák féle hangverseny. Az 
est nívóját nagyban emelte a mi néhány napos 
ismerősünk, a fiatal K itty Cscrvenkova hegedü- 
müvészbaba, ki közvetlen kedvességével és bájos
ságával egészen meghódította a közönséget A 
fiatal művésznő korán jutott a művészetnek arra 
a magaslatára, ahova csak meglett művészek 
vagy csak igazán isteni adománnyal megáldottak 
juthatnak. Nemcsak technikája volt az úgyneve
zett csodagyerekek kiforrott technikája, hanem 
ami a hangulatot illeti is olyan komoly, mély 
tudással s olyan magával ragadó érzéssel ját
szott a hegedűjén, hogy a közönséget ámulatba 
ejtette Tiszta ártatlan lelke és szive zengett 
játékában, tiszta és ritkán hallott fülbemászó 
hangokat csalt ki hegedűjéből. Mái első fellépése 
alkalmával is — az egymás után nemsikerült 
kabarék és koncertek (Osztie és Massini stb.) 
után -  kevés de annál lelkesebb közönség előtt 
igazán és igazán művészi tökéllyel s tiszta ártat
lanságával meghódította az ifjúságot, akik azok
nak is, kik még nem hallották játszani, lelkese
déssel beszélnek róla. — Dortsák László földink 
és barátunk szimpatikus egyéniség. Kitűnő tenor 
hangja, mit a művészi lélek lírikussá varázsolt, 
biztosította számára a sikert, jó l iskolázott a 
hangja és technikája, mellyel úgy az idegen, 
mint a magyar opera-áriákat kiválóan adta le. 
Csak máskor ne legyen oly nagyon fukar. Egy 
költő szive reng énekében. Külföldi útjára sok 
sikert kívánunk Dortsáknak, hogy mikor ismét 
hazatér, mint hírneves tenoristát üdvözölhessük. 
Az est kifogástalanul sikerül! úgy, hogy már jól 
vissza kell emlékeznünk arra. mikor töltöttünk 
főváro: ur.kbun ehhez hasonló bensőséges s magas 
színvonalú hangverseny-estét.N Y IL T -T É R *)

Fölszólltás.
Mivel engem alaptalanul megrágalmaztak és 

e rágalomból kifolyólag ellenem, mint politikai 
bűnös ellen vizsgálat folyik, fölszólítom Krafcsik 
I képezdei tanár urat, válaszoljon nekem 24 óra 
alatt s válaszát a legközelebbi Határszéli Újság
ban is tegye közé — e kérdésre:

Tett-e Ön ellenem Periek tanügyi referens
nél besúgó följelentést, vagy nem? Továbbá a 
referens ur nyilatkozata alapján dr. Szulincsák 
L. gimn. tanár ur is érdekelve van a feljelentés
ben, fölszólítom tehát őt is, tisztázza ügyét.

Ellenkező esetben a bíróságnál fogom ke
resni jogos elégtételemet.

Ungvár, 1920 augusztus 14.
Horny Oszkár,
róni. kath. káplán.

■) E rovatban költöttekért nem vállal felelőaséect 
a szerkesztőség.

Nyomatott Eöidesl üynla könyvnyomdájában, Ungváron.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.

Krajnyák, Havasköz. „C“ helyesen járt ti. Amíg 
azt nem mondják: „mehet” , a 9 tarokkot be lehet mon
dani.

Pályázat.
Az u n gvá ri gör. kath. taniiónöképzö- 

intézetnél üresedésben lévő mennyiségtan-ter
mészettudományi tanszékre pályázatot hirdetek.

Pályázóktól a kárpátalji kisorosz- és a ma
gyar nyelv biztos tudása megkiváutatik.

Javadalmazása azuj fizetési törvénynek meg
felelő. A munkácsi püspök tirhoz intézett s közép
vagy polgári iskolai oklevél és születési b izo
nyítvánnyal felszerelt kérvény augusztus 30.-ig 
alulírotthoz küldendő.

Ungvár, 1920 augusztus 8. (Rákóczi-u. 25.)

M elles Gyula,
igazgató.

Egyházi kellékekben
az egész Szlovenszkó területén fenálló 
hiányon segítve lett. — Raktáron van 
óriási választékban m ind. nféle mise- 
ruha, b ire ttu m , KEHELY, g y e rtya 
ta rtó , szobor stb. Mindenféle nyelvű 
im akönyv, b rev iá riu m , szentkép, 
falikép. OLVASÓK egyszerűtől a leg
finomabb ezüstolvasóig. Legújabb ma
gyar kath. irodai mii újdonságok nagy 
választékban. Egyházi ruhák, zászlók 
jutányosán javíttatnak. Vidéki nép- 
missziókra olvasókat, imakönyveket, 
szobrokat stb. bizományba küldünk. 

Szives pártfogást ké r:

Egyházi M űin tézet
B ra tis la va  (P ozsony), H um m el-u . 4. sz.

Egy uj, (Stingl-féle)

PIANÍNÓ eladó.
Bertsényi-u 5. (Balra az első ajtó.)

KOMJÁTHY L. :,XSÍK“
MEGYEHÁZ-TÉR 4. sz. alatt 
(szemben a megyeházával)

a legmodernebb k iv ite li! F É N Y K É P E K  készülnek.

3 T  J Ó M IN  Ö S É G Ü  - V ú

h á z i-S Z A F 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, Ua bócz-utca 1. szám alatt. 10-5

Középkorú, szerény 
igényű jó l főző

G A Z D A S S Z O N  YT
keresek mielőbbi be
lépésre. Ugyancsak

EGY Á P O L Ó N Ő T  IS.
Tóth Lajosné Szűrte.

HEVERDLE FRIGYES
FÉNYKÉPÉSZ Szobránci-u. 1. szám, 

(a vo lt reáliskolával szemben) —

F É N Y K É P E K
jutányos áron, gondos klillelhen készülnek. 10-7

ARADICSOM OT
N A P I  Á R O N  szállít OAAR IVÁN  
szőlőgazdasága UNGVÁR. H

Eljegyzéseket ellogad GROSZ REZSŐ Idszerkereskedése.




