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AZ hRDÓlGAZGATÚSÁG kimondotta, hogy 

azok az ndeszek és erdészeti alkalmazónak, akik
nek főldjárandóságuk van, nem számidiatnak ha
tósági lisztellátásra. Az erdöigazgalóság a hatá
rozatot azzal indokolja, hogy ezek a földjárandó
ságot elvező erdészek és erdészeti alkalmazottak 
a l.as/aalt földön ugy is termelhetnek maguknak 
kenyérmagot, hogyha akarnak és ha szorgalmasok 
Hál nem ismeri az a mi vidékünket, aki ezt az 
„okosságot" kisütötte. Ez éppen olyan, mint a 
szlovenszkói minisztérium földmivelésilgyi elő
adójának az a rendelete, hogy a községi tenész- 
bikákat az igával nem rendelkező szegény lakosság 
szántáshoz igénybe veheti.

.............. .. mindenesetre a
bikának kiosztott fenti szerep mondható, mert 
aki a bikát ismeri, az aligha fogja merni meg
kísérelni, hogy járomba befogja és előtte menve 
vezesse a barázdában, vagy az utón, ahol tehe
nek is járnak. ai,
erdöigazgalóság intézkedése sem, mert ha a bi
kával nehéz niegszántani a jó földet, hát éppen 
olyan nehéz a rossz földből, amely csak szénát 
képes teremni, búzát kihozni. Vagy ugy képzelik, 
hogy azt egyenek az erdészcsaládok hozzátarto
zói, amit a föld megterem ?
A zabot csak megszoktuk, de a szénái már iga
zán nem fogja megrágni senkisent.

NEMZETKÖZI ÖSSZEESKÜVÉS KÉSZÜL 
Anglia ellen súgják az emberek és magunk is 
ugy vesszük észre, hogy ebben leltet valami. Jó 
három-négy hete a Morning Post-nak, az angol 
konzervalivek e legnagyobb lapjának egy kis 
megjegyzéséből vettük észre, hogy készül valami 
és hogy Anglia már észre is vette, amit ellene, 
illetve világuralma elleivterveznek. A szóbaniorgó 
megjegyzés a következő: „Az amsterdami nem
zetközi szervezel ma még csak Horlhynak igyek
szik parancsolni, de ma-holnap meg fogja próbálni, 
hogy Lloyd Georgenak s az angol kormánynak 
is parancsoljon". Aki olvasni lúd. sokai olvashat 
már ebből is. De llát még aki megérti Amerika, 
Franciaország és Olaszország egyetérlését és — 
Anglia más felfogását a Wrangel-kormány dol
gában?! „A z Evening Standard" azt írja, hogy 
Franciaországnak Wraugellel szemben lolytalott 
akciója, ha a franciák következetesen folytatják, 
nagy változást fog előidézni a francia-angol 
együttműködés egész rendszerében. A Star aggo
dalmát fejezi ki azon a szakadékon, mely Anglia 
és Franciaország között 1914. év óta első Ízben 
támadt. Anglia már fé l a nemzetközi •sszeeskü- 
véstöl, mert nem meri a bolseviki Krassint meg
bántani, nem meri a Wrangel-kormányt elismerni 
és hízelegni próbál ezeknek azzal, iiogy más 
álláspontot foglal el a Wrangel-ügylien, mint 
Franciaország. A nemzetközi összeesküvéstől való 
félelmében cselekszi Anglia azt, hogy az össze
köttetést Kamenevvel és Krassinnal fenntartva, 
mintegy elismeri a bolsevista bűnt, csakhogy 
azokat maga ellen ne ingerelje. Furcsa bizony 
az a politika ! Anglia fél a nemzetközi kommu
nizmustól. Hal akkor nem félt, amikor világural
mát igazságtalanul is erősítette, amikor ázsiai 
népeket fosztott meg a szabadságuktól, amikor 
Németországot minden létfeltételétől „megszaba
dította" a kultúra érdekében?... Franciaország 
most nem áll már Angolország melleit és ez fáj 
az angolnak. Hál akkor nem fájt, amikor a vi
lágháború végén egyszerre olyan nagy igényei 
lellek Törökországban, Mesopotámlában, sőt niég 
vasút is kellett neki Franciaországon keresztül? 
H ja ! A telhetetlen előbb-utóbb megrontja a 
gyomrát! Pontius Pilátus és Herodes Krisztus 
halálán békültek meg. Az ántánt-hatalmak a le
győzött államok kereszlrefeszitésén találnak fél
tékenységükben egy k iís it összeveszni és saját 
maguk utat engedni a vörös áradatnak I

A magyar nép ezeréves sorsa.
(Szent-Istvánkor.)

Két IUz.es paripa után repült a szánkó. A 
rudas-ló mellett csak ugy kötőfékszáron vágtatott 
a téli vásáron el nem kell gyönyörű csikó. Este 
volt. A sötétségben csak a ropogós, érett hó 
világított.

Egyszer csak hirtelen visszahőkölnek a vág
tató lovak s miközben megrándul a szán s ég
nek feszül a rúd, sárgás-zöldes csillogó szemek
kel feltűnik a szürke hóban a farkasveszély. A 
lovak verik, kapálják a havat, csak ugy remeg, 
reszket a lábuk, csak ugy ontják magukról a 
véres izzadságot. A farkasok pedig egyre többen 
és egyre merészebben, mint kenyérszegéskor az 
éhes gyermekek.. .

Óstor ilyenkor hiába csattan, kurjougatás 
hiába hangzik. Amíg farkas van elölte, a ló 
ugyan meg nem indul.

A veszélybejutottaknak egy mentögondolatuk 
támad. Elvágják a csikó kötöfékjét. Hogy maguk 
megszabaduljanak, prédának adják a tüzes, fiatal 
állatot a vad ordasoknak.

Az Istenadta szegény állat, hogy az életét 
mentse, mintha lüzes taplót tettek volna fülébe 
rohan visszafelé a sötét éjszakában. Még hallat
szik egy-kél nyeritése, még .meg-megdobban a 
föld a patájától... de mikor valamennyi farkas 
utána iramlik, már csak ezeknek ordítását lehet 
inég hallani A szabaddá lett utón elindul a szán 
s rohan hazafelé, de a havas puszta rémes or
szágiján rohan az áldozatnak odavetett állat is. 
Minden lépésnél egy-egy ordast térit le erős rú
gásával, de minden lépésnél egy-egy sebet is 
kap az üldöző falka tajtékos fogától. Meddig 
bírja, meddig á llja : minden azon fordul. Lehet, 
hogy kibírja, lehet, hogy elvérzik, mielőtt az 
utolsó fenevadat is leteritené lá b a l...

* * *
Hallottunk, olvastunk ilyen esetekről és az 

idei Szent Istvánkor eszünkbe jut, hogy milyen 
sokszor történt ezeréves európai életünkben mi- 
velünk. magyarokkal is olyanféle, mint a füntebbi 
esetben. Az európai kuliura szekere mellett, mint 
későbben jö tj nációt, minket - rokontalan ma
gyarokat — ugyan Éurópa inkább csak lógós
számba vett, de valahányszor rablófalkák, lörükök- 
lalárok álltak útjába az európai haladás szekeré
nek, mindannyiszor mi voltunk azok, akiknek 
kötőfékszárát elvágták, hogy előttük még saját 
élelünk árán is — szabaddá tegyük az ulat. És 
mi természetes öszlönből saját életünket is 
védelmezve ezer éven át hányszor védtük meg 
Nyugat kultúráját, Nyugat országainak keresztény 
népeit. Sebet ugyan—  haj! — sokat is kap
tunk. Eszeveszett csordák rohantak ránk, de mi 
is homlokon rúgtuk az üldözőket és ha mind 
nem is pusztultak el, de legalább annyi időre 
föltétlenül elkábultak, hogy az európai civilizáció 
szekere szépen hazaérkezhetett.

Hogy aztán mi volt a jutalmunk, amikor 
hosszú időre, kimerültén, összesebezve, össze
tépve mi is megérkeztünk, hogy mi volt a jutal
munk, arról ne beszéljünk.

A vadcsikót a mi elmondott esetünkben 
bizonyosan simogalással, édes cukorral, becéző 
szavakkal fogadta gazdája, ha mind jobban és 
jobban kopogva, talán reggel felé, bejött a kapun 
és örömükben felnyeriteltek a többi lovak.

Minket ugyan nem simogattak, minket újra 
és újra vásárra vittek, hogy eladjanak és csak 
ugy tűrtek meg a kultúra szekerénél, mint áru
cikket, portékát vagy faikasellenzö koncot, amit 
saját veszélyből való szabadulásukért bármikor 
oda lehel dobni.

Szomorú sorsa volt ez mindenkor Szent 
István népének I Elénekelheti ma is :

„Sírnak és zokognak árváknak szivei 
Hazánk pusztulásán özvegyek lelkei I-________

Lapunk mai száma 4 oldal.

Várni lelletett, hogy a második ezredévben 
megváltozik a magyar nép sorsa. Várni lehetett, 
hogy maga is okul a nagy múlton, a sok seben, 
a nagy szenvedéseken. Úgy látszott, hogy nem 
okúit azonnal. A világháborúban is vérzett a kelet
szibériai vérzett a szerb vér
zett a francia-olasz technikától, csalárdságtól, 
ármánytól; vérzett legutoljára kebelén nevelt 
mérges kígyóitól, a bolsevizmus nevében ráron
tott őrültektől. Most, hogy Kelet farkasai egész 
Európába akarnak harapni, és pedig a kövéreb
bekbe, jó I ti volna, hogyha ismét elszabadit- 
liatják a magyar csikót, de ugy látszik — ez 
egyszer nem fog sikerülni az ármány. Szenvedje 
meg a magáét, aki keresi magának, a magyarnak 
elég volt és mi Szent Istvánkor örvendünk neki, 
hogy Magyarország halárai védelmére szorítkozik 
és nem ugrik a francia kedvéért.

A m agyar gimnázium meg
nyitását tu d o m á su l vették !

Ungvár, 1920 aug. 19.

Mint ahogy másképen nem is lehetett: 
a k o r m á n y z ó s á g  a mai napon tudomásul 
vette, hogy az ungvári róm kath hitközség — 
a békeszerződés 8. pontja alapján — 1920. év 
szeptemberében saját költségén magyar főgim
náziumot nyit városunkban.

Kikötése a kormányzóságnak, hogy a hit
község terjessze be a költségvetést, terjessze be 
a tanárok azon nyilatkozatát, amely szerint a 
fogadalmat letenni hajlandók, továbbá minden 
tárgynak a tantervét és tananyagbeosztását. M i
helyst ez meglesz, az iskola megnyitásának eme 
tudomásulvételén kívül azonnal megadja a kor
mányzóság az iskolának a nyilvánossági jelleget 
is. Egyébként az is benne van a kormányzóság 
válaszában, hogy ilyen feltételek mellett nemcsak 
magyar gimnázium, de bármilyen más magyar 
iskola, polgári, kereskedelmi, képző stb. is meg
nyithatók bármikor.

Bizonyos boldog érzéssel Írjuk le ezt is, 
bárha örömünk sokkal nagyobb lenne, hogyha 
ezt írhattuk volna; visszakaptuk a mi régi kath. 
és magyar főgimnáziumunkat!

Mert a róm. kath hitközség tulajdonképen 
annak visszaadását sürgette és az uj intézet fel
állításának tervét csakis akkor vetette fel és tö
rekedett megvalósítására, amikor már előrelátható 
volt, hogy azt a ránk következő tanév elejére 
már aligha kapja vissza.

Hogy a magyar növendékek ne maradjanak 
ismét iskola nélkül, hogy lélekölő tétlenségben 
ne kelljen tovább senyvedniök, a magyar szü
lőknek pedig aggodalmakat elszenvedniük: azért 
gondolt az egyháztanács erre a provizórikus 
megoldásra, azért mondjuk, hogy bár az erre 
vonatkozó munkának sikere is örömmel lölt el 
bennünket, de hogy örömünk igy még nem mond
ható teljesnek.

A róm. kath. fiúiskola termeinek szeptem
berre föltétien fel kell szabadulniok, mert erre 
az iskolára a hitközségnek nemcsak az elei i 
iskolai növendékek részére, hanem a gimnázium
mal kapcsolatban is föltétlenül szükség van.

Jelen pillanatban igy áll a magyar gimná
zium ügye. A magyarság mindenesetre hálás lehet 
mindazért az ungvári róm. kath. hitközségnek, 
amit annak agilis egyháztanácsa idáig kivívott, 
egyben — noha kötelességteljesitésrői van szó 

mégis javára Írhatja fel a kormányzóknak,
hogy nem kerestek halasztó argumentumokat.

Egy lépéssel már igy is mindenesetre előbbre 
jutottunk a megértés felé vezető utón. Csak 
igazsággal és megértéssel Kormányzó urak! Ha 
igazságot látunk, nem vagyunk mi olyan szörnyű 
emberek!
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A kárpátalji földművelők pártja.
Dr. Kaminszky József, Beregmegye volt 

zsupánja egységbe akarja tömöríteni Podkar- 
patszka Rusz földművelő népét s követeli — a 
felhívás szavai szerint — nem a kormány, nem 
a bankok, nem az urak segítsége, hanem a béke- 
konferencia és a köztársaság törvényei alapján 
az alábbi programul megvalósítását:

A Kárpátaljai Földmives 
Szövetség programm ja:

Podkarpatszka Rusz földmivelői (Önálló gazdái 
és földmunkásai) érdekeik, követeléseik és cél
jaik biztosítására és védelmére külön politikai 
pártban szervezkednek.

A párt elnevezése: „Kárpátaljai Földmives Szö
vetség".

A párt követelései'.
I. Gazdasági követelmények. Az állami (kincs

tári) és uradalmi földek átadása a földnélküli és 
kevésbirtoku népnek. A földreform haladéktalan 
végrehajtása.

Az állattenyésztés és tejgazdaság fejlesztése a 
legelők és havasi rétek szabályozásával. A köz
ségi erdők szaporítása Az erdei ipar fokozása.

U j igazságos és díjtalan tagosítás. Minden 
községben kötelező megszervezése a gazdasági, 
fogyasztási, hitel és ipari szövetkezeteknek.

Az erdei és bányaipar fokozása gyárak alapí
tásával a saját tartományi, állami és külföldi 
töke segélyével.

Tekintettel nagy állatállományunkra, bőrgyárak 
létesítése.

A mezőgazdasági és ipari munkások munka
bérének igazságos szabályozása, a munkásosz
tály védelme, a munkásság minden igazságos kö
vetelésének biztosítása.

Igazságos adórendszer. A szegény nép adó- 
mentességének kiterjesztése.

Uj sóbányák és szénbányák nyitása Olcsó só. 
Szabad dohánytermesztés a kertekben házi szük
ségletre.

Szabad kereskedelem és szabad piac. Tisztes
séges kereskedelem biztosítása, de kíméletlen 
üldözése az uzsorásoknak.

A községi, vármegyei, állami utak és uj vas
utak kiépítése.

/ /  Polilikai követelmények. Podkarpatszka Rusz 
határainak megállapítása a Poprád folyótól a 
fehér Tiszáig, a köztársaság összes ruszinjainak 
egyesítése végett.

Haladéktalan végrehajtása Podkarpatszka Rusz 
teljes autonómiájának ruszin anyanyelvvel és 
saját tisztviselőkkel. A békekonferencia által meg
adott kisebbségi jogoknak teljes biztosítása.

Testvéri együttélése Podkarpatszka Rusz min
den nemzetiségének. Megszüntetése a gyűlölet 
politikájának.

A sajtó és gyülcsezés szabadságának biztosítása.
Hl. Vallási követelmények. Lelkiismeretszabad- 

ság Minden vallásfelekezet szabadsága. Az egyházi 
önkormányzatnak demokratikus alapokon való 
kiépítése. A lelkészek és kántorok fizetéseinek 
egyházi önkormányzat utján való kiépítése.

*
A Kárpátaljai Földmives Szövetség tagja lehet 

Podkarpatszka Rusz minden polgára és polgár
nője, vailás és nemzetiségi különbség nélkül.

A párt főirodája (igazgatósága) Munkácson 
van (Sugár-ut 25. szám), helyi iroda minden 
községben.

Pesek és a Horny-iigy.
PeSek úr távozzék!

Írásban megjelent nyilatkozatok, újságcikkek, 
hivatalos megállapítások alapján Írjuk le a kemény 
vádat, hogy ismeretlen emberek

városunk
virágzó leánynevelő intézetét, a Gizel ahazat, s 
arra gyilkosságnál is nagyobb btint fogtak reá, 
amidőn azt akarták elhitetni a világgal, hogy ez 
az intézet tervszerűen halálra éheztette az ott 
lakásra és kosztra elhelyezett ruszin tanuló
lányokat.

Ugyanazon nyilatkozatok és hivatalos meg
állapítások alapján folytatjuk a vádat, mely szerint 
ugyancsak ismeretlen emberek, ugyancsak ok 
nélkül, alap nélkül, igazságtalanul és nyilván 
nemzeti gyűlölködésből megtámadták és meg
hurcolták Horny Oszkár ungvári káplánt, midőn 
a sajtóban és a polgári hatóság előtt egyszerűen 
hazudtak reá, csakhogy mint polilikai bűnöst 
elfogathassák és elcsukathassák.

De írásban megjelent tanúvallomások, nyilat
kozatok al ‘pján Írjuk le a kemény vádat a nem 
ismeretlen, hanem ismerős Peiek tanügyi referens 
ellen is, aki magas hivatásával össze nem egyez-

tethetöen ez ügyben otykép viselkedett, hogy le 
kell vonnia a konzekvenciát es mielőbb el kell helye- 
rő l tűnnie.

Most minden egyebet elhagyunk, csak a 
PeSek urra vonatkozó dologgal fogunk foglal
kozni. M irő l van szó? Hol követte el Pe§ek azt 
az mely egy magas hivatást be
töltő férfiútól csak az önkéntes távozással és 
azzal is csak némikép helyrehozható hiba?

Pesek tanügyi referens f. hó 12-én délelőtt 
11 órára magához rendelte Horny Oszkár káp
lánt és mint politikai bűnöstől, aki ellen vizsgálat 
folyik, felvilágosítást kért többek között a követ
kezőkre nézve:

Igaz-e, hogy a Gizellaházban lakásra és 
kosztra elhelyezett és ott megbetegedett és a 
kórházban meghalt első áldozat (Kapusinszky 
Olga) halálakor a többi beteg növendék előtt azt 
a kijelentést tette : „Mindnyájan meghalnak, amiért 
elhagyták a magyarokat". Horny káplán maguk
nak a beteg növendékeknek nyilatkozatával bizo
nyította, hogy a reá szórt vád hazug rágalom 
Kijelentette Horny, hogy a Vicliod ellen, amely 
azt megírta, sajtópert indít (azt meg is tette már) 
és azok ellen is azonnal rágalmazási pert indí
tana, akik öt a politikai hatóságnál bevádolták, 
ha tudná, hogy kik azok.

Pesek akkor kijelentette, hogy ö a Horny 
ellen való vádol Krafcsik János és Szullncsák 
László tanároktól tudja.

Horny két nap múlva felszólította Krafcsikot 
és Szulincsákot a Határszéli Újságban, hogy 
nyilatkozzanak: valóban ök voltak-e azok, akik
től Pesek a rá vonatkozó rágalmat hallotta? A 
két tanár lapunk mai számában azt feleli, hogy 
- -  nem. Krafcsik Pesek előtt is jegyzőkönyvbe 
diktálta már, hogy ö Peteknek semmiféle felje
lentést nem tett, de nem is tehetett, mert amit 
Hornyra fognak, azt ő nem hallotta. (Amit neki 
egy kisleány mondott, az ártatlan dolog. Pe§ek 
előtt és Pe§ek kérdésére tett azon nyilatkozata, 
hogy „hallott Hornyról" — erre a kislánytól 
hallott ártatlan dologra vonatkozott.)

Szóval Pcéek ur csinált és elképzelt fö l
jelentés alapján indíttatta meg és vezette Horny 
ellen és a Gizellaház ellen az eljárást, ami olyan 
szépséghiba, hogy azzal itt közöttünk tovább nem 
maradhat. A nevelőnek olyannak kell lennie, hogy 
növendékeink mindenben példája lehessen. Hát 
még a nevelők főnökének, atyamesterének, mint 
amilyen állást PeSek ur betölt.

egy intézetről, mint a Gizellaház, minden rosszat 
elhinni, lehet egy „liberális ember" 
de mi nem szeretjük az ilyen „liberális embere
ket", mi máshoz vagyunk hozzászokva és mi 
mást akarunk ott látni, ahol eddig PeSek ur 
igazán kevés dicsőséggel tündököli.

Igazán kevés dicsőséggel, ismételjük. Ha 
Pesek nincs, ma itt minden jobban megy és 
nincs meg az a rettenetes kiélezett harc nemzeti
ség és nemzetiség között és nincs meg az a 
rettenetes elkeseredés a magyarság részéről. Pesek 

tartotta a magyarokat és a magyar 
szülőkkel mint óvódás gyermekekkel akart bánni 
az iskola-kérdésben, hiszen emlékezhetünk még 
reá a szülői értekezletből és Pesek ur egyéb 
dolgaiból. Pesek egy éven keresztül engedte, 
hogy a magyar iskolákat más célra foglalják le; 
ö tette, hogy a gimnáziumban Gagatkó volt egy 
ideig az igazgató, Gagatkó. aki lelhet népbolon-
ditó, de nem igazgató.

0  volt az, aki értekezletre hivta össze a 
magyar szülőket, amelyen arról is kellett volna 
tárgyalni és arra nézve is meghallgatni a magyar 
szülőket, hogy mi legyen a gimnáziumot kezdett 
magyar gyermekekkel, mi legyen a magyar taná
rokkal. Tárgyalt is ezekről a kérdésekről, pedig 
a magyar tanárok elbocsátását ő már azelőtt 
való napon aláirla. Minek gondolja ő a magyar
ságot, hogy ilyen csúf játékot mert vele űzni?
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Ú JD O N S Á G O K .
Gyónl relikviák.

Lassan-lassan, egyenként vagy rajokban 
hazatérnek azok a szerencsétlen magyarok, akiket 
a világháború hullámai Szibériába vetetlek. Haza
térésük olyan gyászos, olyan szomorú, mint 
amilyen volt rabságuk. Megható dolog, hogy 
ezek a szegény martyrjai a világháborúnak nem
csak magukat hozzák meg hazájuknak, hanem 
mindazokat az apróságokat, emléktárgyakat, ame
lyeket szibériai fogságukban használtak s melyek 
a nagy idegenségben hozzátapadtak testükhöz, 
telkükhöz.

Sokan vannak, akik hazatértükben is mély
séges kegyeletet rónak le a szibériai földben 
végképen ottmaradt bajlársaik iránt, hazahozva, 
ha nem is porladó testüket, de legalább az élet
tel jobban dacolni tudó relikviákat. Balogh László 
tanárjelölt a tragikus véget ért Gyóni Géza utolsó 
hagyatékát mentette meg Így a nemzetnek. Közte 
van a költőnek néhány utolsó kézirata, a gyász
szalag, melyet a család nevében helyeztek a jel
telen sírra, egy darab föld a sirhalomból, melyen 
csak egy egyszerű, korhadt kereszt á l l ; elhozta 
a költö tollát, ceruzáját és sok-sok apróságot.

Köny szökik az ember szemébe. Nem Így 
gondoltuk mi és nem Így remélték ők. Akik 
odakünt a régi magyar hazáról ábrándoztak, 
viszontlátnak most egy megtépázott, ezer sebből 
vérző csonka íölddarabot. amely az érte gyöt- 
relmes rabságot szenvedőknek még háláját sem 
tudja méltóan leróni I . . .

Eljegyzés. Etek József városi végre
hajtó és SHnszky Honorka (Ketergény) e hó 8 án 
tartották eljegyzésüket.

— Bucsuzás. A viszonyok-, helyzetünk- és 
lelkületűnknél fogva, a személyes bucsuzáslól elte
kintettünk és csak ez ulon fejezzük ki hálás 
köszünetünket mindazon jóakaróinknak, jóbará- 
tainknak és ismerőseinknek, akik önzetlen jósá
gukban és baráti szeretetükben részesíteni ke
gyeskedtek. Legyenek boldogok s boldogságukban 
emlékezzenek meg a hozzájuk szeretettel ragasz
kodó, de távozni kényszerülő Hibbján családról.

I + Szabó József | " W  '■,ka'1'- kí' " tor-1 1 tanító e hó 16-án meg
halt Szerednyén. Temetése 17.-én d. u. 5 órakor 
úgy a helybeli, mint a köze! vidéki közönség 
részvétele mellett történt. A gyászkiséret nagy
sága arról tett tanúbizonyságot, hogy Szerednye 
közönsége felekezeti különbség nélkül szerette, 
tisztelte volt tanítóját, aki 38 éven át (1881. év 
szept. l.- tö l) megszakítás nélkül működött lel
kesen, lankadatlan buzgalommal a fin-nemzedék 
tanítása, nevelése érdekében. A nagyszámú izr. 
fiu-tankötelesek mind az ő iskolájában nyerték 
a róm. kath fiukkal együtt alapvető kiképzésüket 
Gyakorlati tanító volt a szó legszorosabb értel
mében. Az ifjú tanítók szívesen látogattak el 
iskolájába, hol ő szeretettel mutatta be mester
fogásait. Szive annyira Szerednyéhez nőtt. hogy 
nyugodni is ott akart. A gyászháznál Havasi 
József plébános, a gyászszertartást végző lelkész 
méltatta tanítói, orgonista-kántori működését, 
különösen kiemelte r. kath. kántori, orgonistái, 
emlékezetre méltó buzgalmát, aki kellemes, szép 
énekével igen fokozta a hívők áhítatát. A teme
tőben Göndy Ede, ungvári r. kath. ig.-tanító az 
ungmegyei tanítók nevében búcsúztatta el a 
halottat. Szakképzett szőlész is volt, aki tudását 
bőségesen kiosztotta a szőlősgazdák és a szőlő- 
munkások között. A szerednyei szőlők rekon
strukciója az ő nevéheztis fűződik. Ifjú szőlö- 
ojtók : fiuk és különösen leányok, tőle tanulták 
el e hasznos és kedves munkát M int gyümölcs- 
fa-nemesitö, sok hires fajú körtét és almát sza
porított faiskolájában. Mig a gyilkos kör nem 
verte le iábárói, majdnem mindennap ott volt 
szőlőskertjében, hol szeretettel leste a szőlő fej
lődését. Sokaknak elpusztult szőlőjét megbízás
ból újjáalakította. A talajforgatástól kezdve az 
összes ültetési és ojtási munkálatokat szakszerűen 
végezte el. M int jó szónok, tanitó-egyesületi 
gyűléseken talpraesetten szólalt föl. Szerették 
tanitótársai, mert önzetlenül fáradozott, irt, szó
nokolt, vállalt kiküldetést a tanítók anyagi és 
erkölcsi elismerésük érdekében. Bevallottan kath. 
ianitó volt. Az ung beregmegyei r. kath. tanító- 
egyesületet megszervezte, alapszabályait megszer
kesztette; hosszú éveken át ő volt vezérszónoka, 
főjegyzője. Legutóbb, mint a felsőungi esperesi 
kerület elnöke vezette a r. kath. tanítók egyesü
leti ügyét E tisztségben érte a halál. Megemlí
tendő, hogy Szerednyén a „H angyaszövetke
zetnek ö volt szervezője és sok ideig banki 
könyvelője. Mint jó férj, szívből fájlalta, hogy 
kedves nejének láb-betegségét semmiféleképeii 
meggyógyítani nem tudta, igy betegen, mankón- 
járóan kellett özvegységben hagyni. Családja nem 
lévén, jótékonysága közismert. Az ungmegyei 
CMthon javára alapítványt tett. Emléke soká élni 
fog a tanító társadalomban is. Nyugodjék bé
kében !

— UAC—UTK. m érkőzés lesz holnap 
délután 5 órakor az UTK. füzesi pályáján. A 
mérkőzés iránt városszerte óriási az érdeklődés, 
tekintve azon körülményt, hogy mindkét csapat 
megerősödve lép ki a porondra. Ezt megelőző
leg 3 órakor a két I. b. csapat fog találkozni.

— Halá lozás. Kiss Antal rokkant főhad
nagy, szig. orvos, aki Ungváron fogolytiszt volt, a 
harctéren szerzett hosszas betegségében f. hó 
13-án Budapesten elhunyt.
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_  Szent István k irá ly napján a mi vá
rosunkban is fölsirt az évezredes szent magyar 
bánat a „H ol vagy, István király" kezdett! ének 
könnyet fakasztó szívbe markoló akkordjaiban.

imádkoztuk e napon a legszentebb magyar imád
ságot: a magyar hymuust és a magyar szózatot 
is. És felöltöztünk szép magyar ruhába ! És úgy 
zokogtunk és úgy imádkoztunk. Dérer miniszter 
kijelentése alapján merítik ezt megtenni. A szi
vünk parancsolta, nem tudtunk hallgatni tovább ; 
azért kelleti ezt megtennünk. Máskor is fogunk 
sírni és fogunk imádkozni. Magyarok vagyunk.

I + Lányi Gyula I '\egedöje elhallgatott,
I I elnémult. Nem a húr

pattant el rajta, nagyobb történt: a művész lelke 
szállt cl. Emberi számítás szerint hatvannyolc 
évet élt Lányi Gyula. A művészet világában többet, 
sokkal többet. Művész testvérei, Samu a gordon
kás, Géza a cimbalmos már előbb eltávoztak az 
élők köréből. Most elmegy a prímás, a nótás 
Lányi Gyula is. Hiszen elmentek azok is, akiknek 
ő hajdan muzsikálni szokott. Mit csináljon itt 
megértők nélkül a Rudolf trónörökös híres muzsi
kusa? Temetése 18-án volt. A temetést Tahy 
Ábris föesperes végezte. — Az élők nevében 
Zombory Dezső dr. a R. M. II. szerkesztője 
vett búcsút tőle.

— Beiratások a kassai állami felső ipar
iskola magyar osztályaiba a következő napokon 
lesznek megtartva: Az első osztályba jelentke
zett tanulók szept. 1-én szerdán, a II. és 111. 
osztályú tanulók szept. 3-án pénteken d. e. 8 
órakor tartoznak a beiratásnál pontosan ' meg
jelenni.

-  Scbenk éberszuggesztiós és telepatikus 
estélye 17., 18. és 19-én este folyl le a Korona 
nagytermében. Ez az ember, kiről a lapok oly szen
zációkat zengedeztek, nem tudni miért. — A 
várakozások, a hallottak s önöndicsérete után, 
tőle, Scheuktöl többet is láthattunk volna. Gon
dolatátvitele kifogástalan gyors s határozott volt, 
de szuggesztiöi közül nagyon sok nem sikerült, 
mit ő világítás, lárma, majd a nem sensibilisen 
gondolkodó médiumoknak tulajdonított. De ez 
nem ál! fenn, meri Sylon mester nem-e ugyanily 
viszonyok közölt — nagyobb házzal, tehát nagyobb 
zajjal — dolgozott-e, vagy György Ferenc nem 
ugyan így s mindamellett úgy gondolatátvitelük, 
mint éberszuggesztiós, vagy illúziót keltő mutat
ványaik mind sikerűitek. Megfoghatatlan tehát, 
hogy a hírlapokból oly jó l ismert Sclienk nem 
tudott nálunk — mint ő mondja, az ö kis meg
értő ungvári közönség előtt produkálni. M ind
amellett meglehet, hogy csak nálunk, hol oly 
kevés sensibilisen gondolkodó egyén van, nem 
sikerült ez úgy, ahogy ő ezt megérdemli s leltet, 
hogy még azután máshol ismét mint a legkivá
lóbb telepatikust s szuggerelőt fogják dicsérni.

— M ozaik-nap. A Mozaik műkedvelői kör 
f. hó 15-én tartotta ünnepélyét a vadaskertben. 
Eseménytelenül, csupán konfetti, szerpentin dobá- 
lás, világposta, szépségverseny, szavazójegytk 
eladása mellett folyt le a délután. Az UAC. mér
kőzésének végeztével kezdődött a kabaré. A 
kabaré a sikerültebbek közzé sorozható. A kaba
rén leadott számok között alig volt uj. A Klein 
Sándor kupléja egészen jó volt, csak értelme 
sebben beszéljen. Olcsvárv Dendi és Barna Béla 
igen jók voltak. A kabaré titán tánc következett. 
A szépségversenyen az első dijat Olcsvárv Dendi 
nyerte. A második dij nyertese Könnye Giziké.

M a gyar fe jkvó ta . Vass József beter
jesztette a termésreudelet revíziója ügyében k i
küldött kilenctagú bizottság jelentését. Á bizoltság 
indítványozza, hogy a búza- és rozsszflkséglet 
biztosítása céljából, amely szükséglet 3.1 millió 
métermázsa, a kormány foglalja le az. egész 
gabona- és rozsterinési. A lisztkészletek kibőví
tése céljából a kenyérlisztet árpa- és kukorica- 
liszttel fogják keverni. A fejadagot általánosság
ban 7.2 kilogrammban állapítják meg; a nehéz 
munkások 8 4 kg., az éjjeli munkások 10'/. kg., 
a kohómunkások 12 kg., a mozdonyvezetők és 
fűtők 15 kg. és a bányamunkások 16',2 k ilo
grammot kapnak. így bánnak a munkássággal 
Magyarországon I

— Az ungvári főszo lgabíró ra  nagy 
panasza van a radvánci gazdáknak. A főszolga
bíró annak idején azt rendelte a bírónak, hogy 
az aratási rumot nem 14 K 50 fillérért, hanem 
18 K-ért adja el a radváuciaknak. Zsatkovics 
kormányzó egy más ügy kapcsán tudomást szer
zett erről a dologról és kilelentette, hogy az jog
talan eljárás volt és írásban beérkező panasz 
esetén a szolgabirót kérdőre fogja vonni. A rad- 
vánciak be is adták a panaszt Írásban is. Ekkor a 
főszolgabírónak egy kiküldöttje jelent meg Rad- 
váncon, aki a korcsma nagytermében tartott 
gyűlésen a bíró és a főszolgabíró ártatlanságát 
hangoztatta és azt kívánta, hogy a radvánciak a 
panaszt vonják vissza slb. Kérdezzük: Törvé
nyesen járl-e el a főszolgabíró, amikor a rumért

többet szedetett be a radvánci biró által, mint 
amennyit szabad volt? Ha törvényesen járt el, 
miért fél és miért kívánta az a küldött, hogy a 
radvánciak a panaszt vonják vissza. Itt valakire 
kisül az igazság!!

-  Egy kenyeret nézegettünk f. hó 19-én 
délelőtt az ungvári korzón, annak is n legfor
galmasabb pontján. A kenyérre csak az alakjáról 
és a rajta lévő pékcéduláról leheled ráismerni. 
Színe, ize. tappintása: a legtökéletesebb fekete 
sar, a legtökéletesebb ragasztó-anyag A kenyér 
hatósági lisztből sült és az ott levők valamennyien 
egyértelműen konstatálták, hogy azt megenni le
hetetlenség. Éhhalállal küzdő gyermekek talán 
fogyasztanak belőle, de . . . nem sokáig, mert ez 
az éhhalálnál is biztosabban öl. Hát nem tudjuk, 
mit szóljunk, csak azt tudjuk,
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Ha nem láttuk volna azt a 
kenyeret, nem hittük volna cl, hogy ilyen állapot 
lehetséges legyen I

Hogyan gondolkodnak a gazdákról 
a szociáldemokraták? A „Novy Den“  című 
szociáldemokrata lap így ir a földmives népről: 
„A  földmunkás uzsorásoktól el kelt venni a földe
ket, polgári jogaikat, naponként reggel-este bottal 
gyóntatandók s az étkezéskor vályút kell elébük 
helyezni. Szabadság helyett robotolásban l'egyen 
részük, kemény deszkán aludjanak, a legnehe
zebb akkordmunkát végezzék s naponkint 16 órát 
dolgozzanak. Az ellenszegülőket vasra kell verni 
s bottal kifizetni, soványitó kúrát kell előírni 
részükre s étköket glicerinnel kelt összekeverni. 
Ha a reájuk kivetett kontingenst be nem szolgál
tatják, ki kell őket verni telkükről és saját föld
jeiken szigorú ellenőrzés mellett kényszermunkára 
itélendők. Minden ellenszegülést bikacsökkel, 
éjjelre földalatti kazamatákban való bezárással s 
bilincsbeveréssel kell irgalmatlanul megtorolni.., 
Erre a Röpködésre kár lenne válaszolni. De jó 
lesz megjegyezni, hogy Így gondolkoznak rólunk 
a népboldogitó elvtársak. (Gömör-Nógrádi Gazda).

— Közlem ény. Utóbbi időben gyakran 
előfordult a Karpatska Rusíaban, hogy egyes po
litikai pártok tagjai terrorizálják a másik po liti
kai pártok tagjait. Ugyan ezt a terrort látni és 
észlelni az egyes társadalmi osztályok között, a 
munkásság és a munkaadó között a munkásság 
egymás között, ha külön politikai párt tagjai. 
Ezen tények történnek erkölcsi és közerőszakkal, 
esetleg más politikai párt tagjainak vagy nem 
szervezett párton kívüli polgárságnak közéleté
ben, miáltal sokan hivatásuknak nem tehetnek 
eleget, avagy álláshoz vagy munkához nem jut
hatnak. Hasonlóképen terrorizálnak a munkaadók 
is. Ilyen eljárás megbotránkoztatja és felháborítja 
az amúgy is izgatott politikai életet és ez nagy 
károkat okozz a gazdasági életben. Nem rég e 
napokban a csehszlovák köztársaság országgyű
lése spontán egyhangúlag elhatározta, hogy ezen 
terrort, mely minden rendes közéletet megbénít, 
kiküszöböli. Figyelmeztetik a lakosság, hogy 
úgy a rendőrhatóság mint a bíróság megvan 
bízva minden kéznél levő eszközökkel hasson 
oda, hogy a fenti káros eseteket a legszigorúbb 
módon ellenőrizze és üldözze. DuSek, rendőrfő
kapitány

— Mozi. Az elmúlt hét ismét siker jegyé
ben folyt le. Nap-nap mellett kifogástalan dara
bok kerülnek vászonra, csak az a baj, hogy nem 
a legkifogástalanabbul ^átszák azt le a gépész 
urak, mert a szöveggel 'állandóan baj van. Egy 
komoly jelenetnél hozzák a víg szöveget, vagy 
éppen megfoiditva, vagy egyes jeleneteknél egé
szen meg is feledkeznek róla. Az egyes dara
bok telt házak előtt játszódnak le. A jövő hét 
műsora is a legválogatottabb darabokkal van tele. 
Előkészületben „g róf Monté Christo". az „Arany- 
ember", „A  malai tőre" mindannyi a kinemato
gráfia legnagyobb alkotásai,

A csehek és az oroszok. Hamelin 
francia lábornok állítólagos magyar tárgyalásai
hoz a ,.Ceske Slovo“ clmü cseh lap legutóbbi 
számában a következőket állapítja meg: „Az 
oroszellenes politikához a cseh nemzet sohasem 
adhatja hozzájárulását. Hamelin terve, az ántánt- 
polilika nagy tévedése volna, mely csak leszál
líthatná államunk tekintélyét, mely az európai 
béke alapja és arra kényszerítene minket, hogy 
elveszítsük hitünket legjobb barátainkban".

— A magyarnak nincs érzéke a — 
szláv po litika  iránt. „A magyar furia felemelte 
véres fejét — mondja a Narodny Politiká, — 
hogy teleszijja magát cseh vérrel. Az izgatás 
eredményeképen ma már ott tartunk, hogy Ko
máromban nem lehet kiragasztani egyetlen cseh 
plakátot, vagy hivatalos hirdetményt sem, mert 
ez a turáni nép, melynek egyáltalában semmi 
érzéke sincs a szláv politika „magasabb szem
pontjairól", azonnal letépdesi és bepiszkitja őket".

— A T lsza-pör tárgyalásán egyik tanti 
elmondta, hogy amikor a katonatanács tagjai a 
forradalom „vívmányait" kasszálták be a föld- 
mivelésügyi minisztériumban, Laeltne államtitkár 
ur állásosztogatás helyett 10.000 koronákat adott 
a forradalom „hőseinek", mondván : „Ugyan kér
lek, minek nektek polgári állás ? Fö, hogy szajrét 
happoljatok". Ez „magyarul" van mondva és 
pedig törUlinetszett „forradalm i" magyarsággal, 
minél fogva csakis a zsidó-zsargon tolvajnyelv 
szótárának segítségével érthető meg. Ama bizo
nyos szótár magyarázata szerint pedig „szajrét 
hoppolni" annyit jelent, mint pénzt kapni. Mint 
lélekemelő példát emeljük ki ezt a kis esetet 
ama napok jellemzésére, mikor az államtitár uraz 
állam pénzét nemes egyszerűséggel, ilyen szavak 
kíséretében nyújtotta át a derék sehonttaiaknak. 
És ezek az emberek, akik így beszéltek, ezek a 
tolvajnyelven gajdoló forradalmárok merészked
tek a szent magyarság nevében függetlenségről, 
jogról, nemzeti célokról szónokolni az elbolon- 
ditott tömegek előtt! Csak egy kis jelentéktelen 
eset az egész, — hiszen a Károlyi-párt erkölcsei 
szerint az állam pénzének gazfickók zsebe javára 
való elkótyavetyélése csak jelentéktelen részlet- 
kérdése a forradalomnak, — de ezen a kis jelen
téktelenségen át is riasztó nagyságban tűnik fel 
előttünk ama napok vezérkedőinek hivatlansága 
és szellemének minden magyarságtól való el
rugaszkodása.

S. oldal.

Sportélet köréből.
UAC—Hakoah 4 :3  (3 :0 ) . F. hó 15-én. 

vasárnap az UAC. pályán folyt le e mérkőzés. 
Az UAC. — talán taktikai okokból, mint ahogy 
a K. N. igen jól említette, vagy csak változa
tosságból — oly összeállításban szerepelt, mely- 
lyel ezelőtt még egyszer sem játszott. Az UAC. 
ez összeállitása, jobban mondva kiforgatása csak 
ártalmas a csapatra nézve. A mérkőzés mindaddig 
sima és durvaságnélküli volt, mig az UAC. több 
erősebb lerohanása után meg nem szerzi a ve
zető goalt. Ettől kezdve a játék kezd erőszakossá 
válni. A játékosok folytonos kiabálás közben több 
goalhelyzetet hibáznak el. A közönség lármája s 
a játékosok kiabálása közepeit sikerült az UAC- 
nak a második és a harmadik goalt is lőni. 
Ezután a gyors és erős tempó után fáradt, de 
még mindig erőszakos játéknak vet véget a fél
idő. A második félidő elején, mivel a Hakoah 
a tempót most jobban birja, az UAC. kapuja 
előtt egy 1 l-est teremt, mit azonban az UAC. 
szerencséjére a kapufél feltartóztat. Alig néhány 
percre rá egy másik 11-esből a Hakoah védhetet- 
len goalt lő Az UAC. ezután teljesen visszaesik 
és csak a Hakoah ezután következő két goalja 
tudja felrázni lanyhaságából, mire ők nagy erő
feszítéssel adnak még egy goalt s ezzel bizto
sítják az UAC. részére a győzelmet. Biró rossz. 
Nagy érdeklődés.

Az U ngvári A th lé tika i K lub  10 éves fennál
lása alkalmából folyó hó 29-én birkozóversennyel 
kapcsolatos athlétikai versenyt rendez a követ
kező versenyszámokkal: 1., 100 m. síkfutás, 2., 
200 in. síkfutás, 3., 4t!0 m. síkfutás, 4., 800 in. 
síkfutás, 5., olyinpiai siaféta (100+ 2004-400-j- 
800 m.) 6., magas ugrás. 7., távul ugrás, 8., suly- 
dobás, 9., diszkoszdobás, 10., gerely vetés (sza
bad fogással) és ugyan azon a napon 11 , b ir
kózó verseny a M. A. Sz. szabályai szerint. — 
A győztes egyesület nyeri az UAC serlegét, amely 
Klein Ignác helybeli kereskedő kirakatában van 
kitéve. Győztes egyesületnek az az egyesület fog 
minősíttetni, melynek versenyzői a fenti athlétikai 
számokban és a birkózó versenyben eggyütvéve 
a legnagyobb pontszámot fogják elérni. — Pon
tozás : Minden versenyben (a birkózásban külön 
a pehely, könnyű, közép és nehéz súlyú csoport) 
első győztese három pontot, a második győztes 
2 pontot és a harmadik győztes egy pontot nyer 
a saját egyesülete részére. Az olyinpiai stafé'ában 
az első győztes staféta 12 pontot, a második 8 
és a harmadik 4 pontot nyer. — A verseny ren
dezősége e versenyre 26 sportegyesületet hivott 
meg, melyek közül ha csak öt egyesület is be
adja nevezéseit, úgy a város közönsége páratlan 
sporteseménynek lesz szemtanúja, A helybeli CSK. 
már benevezett és erősen készül a küzdelemre.

g r  j ó m in ö s é g ü

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

Ungvúron, Dajbócz-utca 1. szám alatt. 10—6
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N Y IL T -T É R *)

I. válasz.
Horny 0. helybeli róni. kath. káplán ur — 

aki ellen az itteni orosz tanfolyumista nők be
tegsége idejéből neki tulajdonított állítólagos sú
lyos sértő nyilatkozat miatt mint politikai biinös 
ellen vizsgálat folyik -  , már szóbelileg is közölte 
velem, miszerint PeSek referens ur jegyzőkönyvbe 
foglaltan kijelentette előtte, hogy a besúgó fel
jelentést ellene én tettem, és erre nézve a_H. U. 
31. számában bírósággal való fenyegetőzéssel 
nyíltan is kérdést intéz hozzám.

Amint Horny ur előtt már szóval is kife
jeztem, ezúttal a nyilvánosság előtt ismételten 
hangsúlyozottan kijelentem, hogy papi hivatásom 
és mindenkori jellemességem teljes tudatában a 
legnagyobb felháborodással utasítom vissza azt 
az aljas pajzs-szerepet, amellyel Horny ur kije
lentése alapján PeSek referens ur — becsületem 
összezúzása árán is — megajándékozni óhajtott 
és a leghatározottabban kijelentem, hogy amit 
eddigi papi nevelőimtől sohasem tanultam, a 
besúgó aljas szerepére most sem vállalkoztam, 
ez esetben pedig a nyilvános feljelentő szere
pére sem !

A nyilatkozat teljessége érdekében pedig 
felkérem Peáek referens urat, szíveskedjék a nyil
vánosság előtt nyilatkozni: mi jogon adta nekem 
a besúgó megvetni való szerepét? Ezt a nyilat
kozatot kérdésessé vált jellemem kívánja.

Horny káplán úrral szemben pedig .besúgó" 
társamul szerepeltetett dr. Szulincsák L. ur nyi
latkozatában foglaltak alapján állok.

Uzhorod, 1920 augusztus 15.
Krafcsik János,
áldozópap. s. tanár.

11. válasz.
A „Határszéli Újság" 31.-ik számában egy 

felszólítás jelent meg, mely engem mint rossz
akaratú rágalmazót és titkos besúgót tüntet fel.

Végtelen felháborodással vettem tudomásul 
Horny Oszkár r. kath. káplán ur felszólítását 
nemcsak azért, hogy ilyen aljasságot — még ha 
Peáek referens ur állította is azt — fel tudott 
tételezni rólam, hanem azért is, hogy Ön, mint 
pap, engem szintén mint klérusbelit, a bírósággal 
fenyegetett. Az engem erősen kompromittáló fel
szólítással szemben a leghatározottabban kijelen
tem, hogy az egész Horny-iigyröl az említett fe l
szólításig mitsem tudtam. így tehát semmiféle 
„besúgó feljelentés“ -t nem is tehettem és nem 
is tettem. És különben is az ily aljas eljárást 
eleve visszautasítja egyházias szellemem, tanári 
hivatásom és e városban közismert becsületes
ségem.

Ezért nem a bírósággal való fenyegetőzés
sel ugyan, hanem a keresztény erkölcstan ide
vonatkozó tanítására való utalással felszólítom 
Horny urat, hogy ezen üggyel kapcsolatosan, 
minden előzetes megkérdezésem nélkül Ön által 
és elbeszélései alapján mások által jellememre 
és a gör. kath. papság jellemére vonatkozólag 
levont súlyos konklúziókat elsőrendű kötelessé
gének tartsa a legrövidebb időn belül ugyanazon 
egyének előtt és nyilvánosan is reparálni.

Pesek referens urat pedig felkérem, nyilat
kozzék: hol, mikor és kik előtt tettem én neki 
akár besúgó, akár nyílt feljelentést Horny Oszkár 
r. kath. káplán ur ellen, minthogy én az egész 
ügyről mindmáig semmit sem tudtam?

Uzhorod, 1920 augusztus 15.
Dr. Szulincsák László,

abs. papnöv., oki. középisk. tanár.

Horny Oszkár válasza.
A H. U. szerkesztőjének szívessége folytán 

már ebben a számban adom meg, uraim, Önök
nek a választ. Hogy tisztán lássunk, a követke
zőket kell elmondanom a nyilvánosság e lő tt:

Pesek tanügyi referens ur meglehetős tisz
teletlen liangon aug. 12.-én d. e. 1, órára ma
gához rendelt. Ehhez való jogcímét csak ott 
tudtam meg, amikor kijelentette nekem, hogy a 
civilni spravától felhatalmazása van, hogy engem 
mint politikai bűnöst kihallgasson. Kihallgatásom 
végén követeltem, hogy nevezze meg nekem azt 
az egyént, akinek följelentése alapján ellenem 
vizsgálat indult, mert én nemcsak a Slovensky 
Vychodtól, hanem a följelentőtől is elégtételt kö
vetelek az én ártatlan meghurcoltatásomért. (Ez 
eszembe sem jutott volna, de Peáek ur előzőleg 
aria hivatkozott, hogy neki az én republika- 
ellenes viselkedésemről nemcsak a hírlapok utján 
van tudomása.) Eire ő Krafcsik J. s dr. Szulincsák

•) E rovatban köztöltékért nem vállal felelősséget 
•  szerkesztőség.

L. urak neveit említette. Az én meglepetésemnél 
és megütközésemnél csak követelő hangom lett 
nagyobb, amellyel kívántam ezt a két nevet is 
jegyzőkönyvbe venni. Ez meg is történt bájt a 
lelkemnek — a kihallgatáskor — nem az, hogy 
az irg. nővéreket és engem is aljas módon rá
galmaznak, meghurcolnak, de az, hogy letért a 
becsületesség útjáról két paptársam, akik Isten 
szolgáihoz nem méltó sportot űznek s a politika 
berkeiben bujkálva, lesből, gyáván, orozva akar
ják leteriteni áldozatukat, a tisztáson járó kolle
gájukat. Fájt nekem, hogy éppen Krafcsik J. 
paptársamban kellett csalódnom, akihez a leg
őszintébb kollegiális szimpátia ftlz. Természetesen 
arra nem is gondoltam, hogy egy referensnek 
szavait kétségbevonjam. Fájt nekem, hogy en
gem dr. Sz. L. ur is bánt, jóllehet, én öt soha
sem bántottam. Ezekután megértheti mindenki 
lelkiállapotomat s akkori gondolkozásomat. Önök 
az én helyzetemben nem Így gondolkoztak volna? 
S ekkor határoztam el, hogy történjék bármi, de 
vincat veritas! Az igazság győzelmének érdeké
ben jelent meg hát az én toliamból az Önökhöz 
intézett fölszólitás. Én Önöket besugással nem 
vádoltam és most sem vádolom, hanem a Pesek 
referens úr nyilatkozata alapján szólítottam fel 
Önöket, hogy tisztázzák ligyikct. Ha e felszólítás 
hangjával sértettem meg Önöket, — jóllehet nem 
akartam — azért most nyilvánosan bocsánatot 
kérek Önöktől.

Krafcsik úr egyébként kétségtelenül tisztázva 
van a besugás vádja alól Pesek referensnek aug. 
17-én előttem tett előzetes kijelentését utó
lagosan kimagyarázó azon kommentárjában, mely 
szerint ő is elismeri, hogy Krafcsik J. tanár úr 
a „Horny ügyet" vele nem besúgó módjára tár
gyalta

Dr. Szulincsák tanár úr szerepére nézve a 
referens a leghatározottaban állítja, sőt mind 
mondja, tanukkal is tudja igazolni, hogy ö a 
„Horny iigyet“ először tőle hallotta a várban 
valami legionista vizsgálat alkalmával és az után 
indította meg ö a vizsgálatot. Hogy ez miképen 
egyezhető össze Dr. Szulincsák L. úr fentebbi 
nyilatkozatával amikor azt mondja: „a leg
határozottabban kijelentem, hogy az egész Horny 
ügyről az említett fölszólitásig mit sem tudtam", 

az már nem hozzám tartozik. Itt valaki nem 
jár az egyenes utonl Hogy ki, az az Önök köl
csönös ügye, melyhez nekem semmi közöm I

A vizsgálat már beigazolta az én ártatlan
ságomat; jóllehet most már más úton is tapoga
tózva keresnek bennem hibát, de nem felel még 
a szuronytól sem, mert a lelkiismeretem tiszta. 
S meg vagyok győződve, hogy tiszteletreméltó 
személyek belekavarásával sem fognak bűnbakot 
találni, de igenis az ártatlanul meghurcolt 
nővérek és a magam nevében követelem: bűn
hődjék a b iinös!

Ungvár 1920. aug. 22.
Horny Oszkár,

rk. káplán-

Pályázatok.
A dobórtiszkai rk. iskolaszék líá n to rta n itó i 

á llásra  pá lyáza to t h irde t.
Javadalom: lakás, kert, mellékhelyiségek, 

13 kát. hold föld és réi, párbér, stóla és meg
felelő államsegély.

Pályázati határidő 1920. szept. 15. Állás 
október 1-én elfoglalandó. Kellően felszerelt kér
vények a dobóruszkai ’  iskolaszék címére kül
dendők.

Dobóruszka, 1920. aug. 16

Iskolaszék.

Az ungvári gör. kath. tan itónőképzö - 
intézetné i üresedésben lévő mennyiségtan-ter
mészettudományi tanszékre pályázatot hirdetek.

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

Javadalmazása az uj fizetési törvénynek meg
felelő. A munkácsi püspök úrhoz intézett s közép
vagy polgáii iskolai oklevél és születési bizo
nyítvánnyal felszerelt kérvény augusztus 30.-ig 
alulírotthoz küldendő.

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

igazgató.

Égy hat éves — decemberben ellő — tiszta

szimentháli tehén eladó.
Cim megtudható a kiadóhivatalban.

Egy Uj, (Stingl-féle)

PIANINO eladó.
Bercsényi-u. 5. (Balra az első ajtó.)
Nyomatott Földes! Gyula könyvnyomdájában, Ungváron.

G A Z D A -N A P T Á R  1921.
A GÖMÖR—NÓGRÁDI g a z d a s á g i 
EGYESÜLET ez év október havában 
egy nagyalakú, több mint 200 oldalas 
képes Ga ZDA-NAPTÁRT jelentet meg

Kitűnő hirdetési alkalom ’ Óriási példányszám!
A nagy keresletre való tekintettel 
viszonteladók már most érdeklődjenek! 

Hirdetések feladhatók s a naptár megrendelhető 
A GÖMÖR NÓGRÁDI GAZDASÁGI 
EGYESÜLETNÉL, RIMASZOMBAT. 
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HEVERDLE FRIGYES
FÉNYKÉPÉSZ Szobránci-u. I. szám, 
— (a vo lt reáliskolával szemben) —

F É N Y K É P E K
Jutányos árun, gondos kitilellien készülnek, to-s

A nagyérdemű közönség b. tudomására
hozom, hogy helyben, a Kishid-utcán fennállott

tem etkezési üzletemet
V Á R A L J  A - U T C A  34. S Z Á M  A LÁ ,
saját házamba helyeztem át, ahol állandóan rak
táron vannak mindennemű fa- és érckoporsók 
és temetkezési szerelvények a legjobb minő
ségben. Üveges gyászkocsi előzékeny kiszol
gálással a legjutányosabb árban ál! a nagyérdemű 
közönség rendelkezésére. — A közönség nagy
becsű támogatását továbbra is kérve, maradtam 

kiváló tisztelettel:

HARCZER VIKTOR,
temetkezési vállalkozó, (Vára lja-u. 34. sz.)

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

Szives pártfogást ké r:

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

Szőlősgazdák figyelmébe!

Két uj borsajtó
eladó Árpádvezér-ut 31. szám

KOMJÁTHY L -. műtermében

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

a le y m o t a l i l i  kivite lű F É N Y K É P E K  készüllek-




