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SZ ILÁ N K O K .
AZ ISKOLAÜGYI ÉRTEKEZLETEN, amelyet 

a kormányzó és a tanügyi referens a magyar lapok 
felelős szerkesztőivel tartottak, távollétíink miatt 
nem jelenhettünk meg. Ezen a helyen mondunk 
el egy-ket olyan dolgot, amin el lehet gondol
kozni. A múlt iskolai évben is volt már a reál
gimnáziumnak két párhuzamos osztálya. Nem 
szeretnők, hogy hasonló dolgok ismétlődjenek az 
idén felállítandó magyar parallel osztályokban, 
mint amilyenek a mait évben a VII. és Vili. pái- 
Imzamos magyai osztályokban történtek. Az Ung
vári Közlönyben jelent még egy panasz, mely 
szerint egy, előbb állandóan tiszta jeles tanulót 
a latin tanára megbuktatott azért, amiért g. katli. 
létére is magi urnák vallotta magát. Pesek, a k i
váló referens már is olyan kijelentést tett Mun
kácson, hogy magyar csak az. lehet, aki r. katli., 
vagy református. A g. katli. vallásit növendék eo 
ipso ruszin. Egy másik aggodalom, hogy a reál
gimnáziumban általában, Így tellát a magyar pa
rallel-osztályokban is nem szakképzett emberek 
tanítottak, sőt állandó volt a veszély, hogy Ma
gyarországból szökött bolsevista tanárokat lép
tetnek a kathedrára. A gyermekek általában, Így 
a magyar gyermekek sem lehetnek kísérleti nyulak 
némely elemi tapasztalatra szoruló pedagógus 
kezében, a magvar gvc ineLu,. tn ia .á -..:1 
lelteinek némely soviniszta tanár állandó üldö
zése tárgyai, de nem lehetnek holmi bolsevista 
tanár tanítványai sem. Ezt vagyunk bátrak a 
maguk részéről utólag még a kormányzó tir figyel
mébe, vagy bárki más jóakarata ember figyelmébe 
ajánlani, természetesen csak a Pesekébe nem, 
mert ez az ember ha meg is hallgatná, bizonyosan 
csak azért hegyezné ki szavunk hallására a nem 
mindig éles füleit, hogy éppen az ellenkezőjét 
eselekedje annak, amit óhajtunk

A múlt évben, amikor a ma
gyar gyermekek sehova sem járhattak, nem nyi
tott párhuzamos osztályokat a gimnáziumban. 
Mosl, hogy már lesz magyar gimnázium, tehát 
lesz hova jármok a magyar gyermekeknek, most 
már ö is nyit.

És mi a terve Juszkovicsékkal ?
#

ITT MŰKÖDÖM a pravoszlávia kellő kö
zepén — irja lapunk egyik g. kath. pap olva
sója. Mint kis sziget, állok a tengerben. Még 
szilárdan á llok; bár körülöttem minden elveszett. 
Ki tudja, meddig bírom még a harcot, mikor a 

egyedül a politika 
vad fúriái uralkodnak. E politika nagy zűrzava
rában igazán nem vagyok képes eligazodni. Ez 
a politika egyeseknek rendkívül tetsző és bol
dogító, egyeseket pedig a kétségbeesésbe ker
geti. Boldogan, nyugodt lelkiismeret el, a jól vég
zett munka büszke öntudatával, felemelt homlokkal 
és erős tartással járnak-kelnek e politika utvesz- 
töin azok, akiknek kezdeményezése és szereplése 
következtében boldogtalan a többi sok ezer, a 
sok magamforma szürke és köznapi szerencsétlen
polgára ennek a

földnek. Miért is nem lehettünk mindannyian kez
deményezők, hogy most mindannyian boldogok 
lehetnénk! —

Autonómiától hangosak a zordon Kárpátok bér
cei, ettől hangosak a völgyek, erről ir boldogan 
«'t „Nauka" és a ..Russka Niva", de miért nem 
lehet azt megfogni, arányosan, igazságosan el

osztani, hogy mi is és népünk egyéb szunnyadó 
tehetségei is mindannyian megtalálhassuk örö
münket és boldogságunkat a politikában, nem
csak ti, jó urak, akik azt legelsőknek találtátok 
k i ! De mit is beszélek! ? Isten mentsen bennün
ket attól, hogy mi, a vérrel kivívott rettenetes 
nagy szabadságon kiviil, amit élvezhetünk, még 
egyebet is kívánni merjünk!... De hogy is jutot
tam csak ide? Igaz, a pravoszlávia kellős köze
péből, ahol az én falum — hála Istennek még 
szilárdan áll, de már csak mint sziget a végtelen 
tengerben! Az autonómia a vallásfelekezetek ré
szére is biztosítja az ősi jogok és szokások 
megőrzését, azokat garantálja és respektálja —

A pravoszlávia érdeke is az auto
nómia sarkalatos törvénye? Vagy a felszabadító 
legelsők legelsőbbjmnek bo 1d ogsá gá h o z sziikséges

A lelkiismereti szabad
ságot a -magyar elnyomás" alatt nem korlátozta 
senki. A szabad köztársaság szabad polgárainak 
nem szabad azt a vallást követniük, mely az őseik 
vallása? Talán ez teszi olyan nagyon boldogokká 
cS megelégedetteké a mi politikánk vezető darvait? 
Mert ez a boldogság csak az ördög boldogsága 
lehet". Ehhez a levélhez nincs mit hozzátenni. 
Ez igy is — egész jó szilánk.

- - - ‘ '

GYILKOS VOLT A HÁBORÚ, de a béke 
sem a szebb, igazabb életet készítette elő. Nem! 
Nem ! Holttestek halmazától holttestek halmazá
hoz vezet a „békének" ezer szenvedéssel kikö
vezett útja. E nagy világrengésben borzasztó 
vajudásban már születnek a halál német, bulgár, 
török légiói. Drága kisfiúk, gondtalan apróságok, 
titeket nem a kacagó élet hivott napfényre, ti a 
halál katonai vagytok és a halál katonája a föld 
minden ép kéz-láb férfin. Csak egy pillantást 
vessünk a jövőbe. Szépen felnőttük ti kicsi fiuk, 
legények lesztek, derekak, bátrak. És dolgozni 
fogtok. Kezetek nyomán élei fog fakadni. Piros 
búza fog keresztbe dőlni karotok ereje alatt. 
Vasat fogtok fejteni és szenet, aranyat és ezüstöt, 
ziháló gépek mellett fogtok Őrködni, vasutakat 
fogtok vezetni, tengerre szálltok s akaratotok 
hajók kormányosa lesz. Verejtékezni fogtok, de 
élni fogtok. És nagy kimerülések, fáradt elteríi- 
lések után lesznek pihenők is, tártkaru asszony 
és szöszke apróságok fognak hazavarni. És akkor 
egyszerre csak az életetekbe beleszól egy cédula. 
Kék vagy zöld, vagy nem tudom, milyen, de ha 
meglátjátok, szemetek előtt elfeketedik a világ. 
Itt kell hagyni az édes otthont, itthagyni mindent, 
ami drága, szép. Es a bányák csendesek lesznek, 
a gépek nem fognak zihálni, a vasutak és hajók 
megállanak, nem fog Írni, forrni az élet, csak az 
ágyú szól... Ez a jövő. Hát ezt előre látni, holt- 
bizonyossággal tudni, ölhetett kezekkel várni, 
kétségbeejtő. Képzeljétek el emberek, hogy vala
mennyien egy szép nagy házban lakunk. Es egy
szer, amikor valamennyien pihenni akarunk nagy 
szenvedések után, ebből a házból kilopódzik 4 
sötétarcu gonosztevő és bombát helyez el a ház 
•egyik sarkán. És hogy biztos legyen, a másikon, 
a harmadikon, a negyediken is. És az ereszek 
alá gyújtó csóvát dugnak. És mi, a ház lakói 
látjuk ezt, szemünk rájuk van szegezve, de ke
zünk és lábunk zsibbadt, nem tudunk felemel
kedni, nem tudunk rájuk rohanni. Az ut, amelyen 
az emberiség halad kérlelhetetlen bizonyossággal 
visz a pusztulás felé. És amíg áll a „népek bé
kéje", addig hiába minden pacifizmus, hiába 
minden jószándék és akarat Mindenek Htjában 
áll ez az aljas papiros Jóság, szeretet, megér
tés, munka nem lesz addig a földön, amig ez 
meg nem semmisül. Mert gyilkos volt a háború, 
de százszor, ezerszer gyilkosabb ez a béke.

Lapunk inai száma 4 oldal.

AZ AUTONÓMIA előfeltétele, hogy a nép 
önmaga intézhesse sorsát, ami csak saját kebe
léből választott testület által képzelhető és pedig 
saját fiainak mint hivatalnokok — közremű
ködése mellett. A •jelenleg fennálló okkupációs 
népvándorlás melleit szó sem lehet produktív 
munkáról, mert ehhez békére, nyugalomra, meg
elégedésre van szükség,

Legérthetetlenebb, hogy a meg
szállókon kiviil itt tartózkodó ukránok, oroszok, 
lemkók, kacapok kinek tudtával, engedelmével és 
mi célból vannak jelen? így teljesen lehetetlen 
az itt élő, amúgy is szegény népet erősíteni, ha 
háromszor annyi fogyasztót hoznak a nyakára. 
Ezért sürgősen követeljük a választások megej- 
tését, persze katonaság és idegenek nélkül, mely 
ellen eleve is tiltakozunk.

*
ÖRÖMMEL VESSZÜK a Iliit, hogy Haucsin 

barátunk visszavitorlázott, ahonnan jö tt; ez igen 
követésre méltó példa. Dr. Gorái más várost 
szerencséltet becses jelenlétével, neki is jó utat! 
Itt van Brcsina, az útlevelek matadora, ki még 
tavaly mondotta egy testi fogyatkozásban lévő 
hölgynek, amikor 2 napi ácsorgás után könyör- 
gött, hogy tegyen mar valamit, mert nem tud 
tovább járkálni. „Én miattam ma is megdögöl
het!" — mondotta. Jó lesz, ha jó példával jár 
elő. Nekünk jógiink van itt, é lni! Azután Kiszélv. 
a bn Kó/o-Tiiijnou, Igion lehetetlenné tette ma
gát 'bizonyos sötét ügyekben (lásd választási le
tartóztatások), ezért bennünket szerencséltet. A 
tanárok megválasztásánál is jó lesz figyelemmel 
lenni, kik jönnek Podkarpatska Rusba? miért? 
s mily elvekkel ?

A  p u s z t u l ó  f e l v i d é k .
Már frázishalmazzá tornyosultak a vészkiál

tások, melyek a felvidék szegény, nyomorgó né
pének pusztulását ecsetelik. Egész légiója jelent 
meg a felhívásoknak, melyek „Kormányzó U r“ - 
ral kezdődnek, gyors intézkedések követelésével 
végződnek, amelyek mind azt harsogják, hogy 
pusztul a Verchovina népe. A fővárosi polgár 
elolvassa az erről szóló híreket, megcsóválja a 
fejét és megissza feketéjét.

És Ruszinszkó népe csak pusztul tovább, 
a harangok zugnak, egyre zugnak s kis verclio- 
vinai faluk néhanapján egyszerre 2—3 halottat 
kisérnek ki a virágos temetőbe.

Hogy ne ellovalt fantáziák romlátásai, de 
ridegen és kegyetlenül beszélő számok alapján 
tájékoztassam az érdeklődőket a járvány nagy
sága felöl, felkerestem tir. Bosnyák nagybereznai 
járásorvost, aki maga is megkapta a vérhast, s 
ugyancsak válságos órákat élt át. A fáradhatatlan 
és vaserejü öreg ur már a javulás utján van, s 
ágyban fogadja a betegeket. Egy kificamodott 
kart ránt helyre, azután egy sebet kötöz be. De 
betegek egész légiója várja, látom, hogy szó sem 
lehet arról, hogy egy pár percre is lefoglaljam, 
így szakszerű felvilágosításokat nem kaptam, de 
birtokába jutottam számszerű adatoknak, melyek 
megerősítik a legszomorubb híradásokat.

A nagybereznai járás községeiben körülbelül 
június 1— 20 napjai között lett általánossá a vér
has járvány Némely községben már szünöben 
van, más községekben most kezdődik. Lokali
zálni bizony nem igen sikerüli. Egyes községek
ben mint Havasközön, Ungbükkösön, Sóháton 
változatlan hevességgel dühöng már két és fél 
hónapja. A betegség általában igen rosszakaratú
nak mutatkozik, az eddig bevált védőoltások 
sem használnak mindig. Hivasközön a halottak 
száma meghaladja a 30 at, Sóháton és Ung
bükkösön több mint 20, a járás többi községében
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átlag 10— 15 halott volt. A járvány leginkább 
a gyermekek közül szedi áldozatait, de a felnőtt 
férfiakat és nőket sem kíméli.

Nem vagyok szakember, hogy mivel lehetne 
segíteni nem tudom, (talán jobb oltóanyaggal, 
több orvos kiküldésével, jobb táplálkozás bizto
sításával) mondom ezt nem tudom, de hogy 
segíteni kell, azt látom.

Igaz magyar Szivem elszorul a szegény el
hagyott ruszin nép pusztulásának láttán.

És most a szomorú dolgok végére rag- sztva 
kellene jönni a ..Kormányzó Ur" kezdetű dör
gedelmes felhívásnak. Hát nem fog következ.ni. 
E soron írója elvégre belátja azt. ' hogy szegény 
ruszin paraszt fiuktól nagy tapintatlanság az

T .A  H orny-ügy újabb fázisai.
Pesek ur „h ivata los" visszavonu
lója. — D»r. F ibiger Sándornak 
is szeretné a nyakát kitörni.
Lapunk múlt számának nyilt-terén a mind 

érdekesebbé váló és ma már talán Masaryk el
nöknél is tudott Horny-ügyre vonatkozólag Horny 
Oszkár nyilatkozatában ez á llt:

Dr. Szuiincsák tanár úr szerepére nézve a 
referens a leghatározottabban állítja, sőt mint 
mondja, tanokkal is tudja igazolni, hogy ö a 
„Horny ügyet** először tőle hallptta a várban 
valami legionista vizsgálat alkalmával és az után 
indította meg ő a vizsgálatot Hogy ez miképen 
egyeztethet össze dr. Szuiincsák L. úr fentebb 
nyilatkozatával amikor azFmondja :* „a legi- 
határozottabban kijelentem, hogy az egész Horny 
ügyről az említett fölszólitásig mit sem tudtam", 

az már nem hozzám tartozik. Itt valaki nem 
jár az egyenes utón ! Hogy ki, az az Önök köl
csönös ügye, melyhez nekem senftni közöm! 

A mai napra kisült, hogy k i nem já r t az 
egyenes utcn. Pesek referenstől ugyanis a követ
kező ..hivatalos" visszavonulást kaptuk :
Kk. c. 6700/1920.

HATÁRSZÉLI ÚJSÁG SZERKESZTŐSÉGÉNEK

UZHOROD.
hivatalos nyilatkozat.

Dr. Szuiincsák tanár kívánságára hivatalosan meg
erősítem, hogy további részletes vizsgálat és pedig újabb 
tanuk kihallgatása alkalmával Horny káplán ügyében meg- 
állapittatott. hogy dr. Szuiincsák tényleg nem beszélt az 
alulírott referenssel Horny káplán ügyében és hogy egyál
talán semmi összefüggésben és vonatkozásban ezzel az 
üggyel nem állott.

Ezzel az üggyel kapcsolatban megjegyzem, hogy 
Horny káplánt senki sem jelentette fe l a tanügyi osztály
nál és amint az aktákból kitűnik, Horny ellen a vizs
gálat megindult a „Slovensky Vychod" 1929. aug. 3-iki, 
azaz Iy f sz. alapján csak 19 0. augusztus 9-én.

U2horod, 1920. augusztus 25-én.

A fordítás h ite léü l:
A N D R E J  S A V X A  s. k „  P E S E K  s . k „

urcd. skolskétao relorcntu. iskolaiigyi referens.

Mi a Szuiincsák dr. férfias nyilatkozata után 
egy percig sem voltunk kétségben, hogy Pesek 
referens buckázott bele abba a verembe, amelyet 
másnak ásott, de azért helyett adtunk a Horny 
Oszkár fentebbi alternatívát felállító nyilatkoza
tának is, mert úgy gondoltuk, hogy nem elég 
csuk nekünk tudni a Szuiincsák ártatlanságát, 
hanem mindenkinek világosan kell azt meglátnia 
és ki kell végre sülnie milyen alapon indult el 
Horny ellen a bűnvádi eljárás. Valóban megtud
tad mindezt. Megtudtuk, milyen lázasan kereste 
és szerette volna Pesek ur megtalálni azokat az 
embereket, akiknek belekeverésével a Horny ellen 
való eljárást megindokolná tehesse, egyben az 
ilyen dolog minden ódiumát tnagamagáról másokra 
háríthassa át.

Ha mi a Horny nyilatkozatának nem adunk 
helyet, ez a dolog sohasem tűnhetik ki ilyen 
világosan és Horny Oszkáron kivUl a minden
képen derék és férfias Szuiincsák dr. is szenvedte 
volna talán egyesek gyanúját. Most már napnál 
világosabb az ö ártatlansága, de hivatalos beval-

lást nyert az is, hogy a Horny ellen való eljá
rást egyedül egy elfogult szlovák uiság ripo rt
cikke illán indították meg, amely ripoitcikkért a 
lap ellen Horny azonnal sajtópört indított és hogy 
ezt cselckszi azt még aug. 12 en Peteknek is 
megmondta

Ha PeSek igazságos és igaz utón járó ember, 
miért nem várta be, amig ez a sajtópör eldől ? 
Ha a Vicliod bizonyítani tud, akkor elég alapja 
lett volna a polgári hatóságnak Hornyt elitélni. 
De ha nem tud — és nem fog tudni - legalább 
a polgári hatóságot nem érte volna az a jogos 
vád, hogy ártatlan embert üldöznek.

Tudta Pesek, hogy a Vicliod nem fog tudni 
bizonyítani, ezért kellett volna neki tartalékul 
Krafcsik és Szuiincsák. Hát nagyon rossz helyen 
kereskedett. Ezek nem voltak hajlandók még az 
ö szép szeméért sem olyat állitam, ami nem igaz 
és volt bátorságuk ezt nyíltan is megírni. De ha 
most kisült, hogy Krafcsik és Szuiincsák nem 
tettek följelentést nem beszéltek az ügyről, hogy 
merte az ő nevüket erre az odiozus célra föl
használni. Mert hogy ö említette először e két 
nevet, azt okmány igazolja. Azt Írja a hivatalos 
nyilatkozatban, hogy a „tanügyi osztálynál** Horny 
káplánt senki sem jelentette fel. Ennek ellenkező
jét ‘korábban sem állította PeSek, de igenis állí
totta azt és tanukra is hivatkozott, hogy ő ha 
nem is a tanügyi osztályban, de tanuk jelenlé
téhen maga hallotta a vádat és nemcsak a Vichodból 
tudja Erről vallotta most ö be saját hivatalos 
nyilatkozatában, hogy nem igaz. Mit kellene most 
Peteknek tennie? Azi, amit lapunk legutóbbi 
számában ajánlottunk neki. hogy vonja le a kon
zekvenciát és távozzék arról a helyről, amelyen 
ilyen képpel, szerintünk tovább nem maradhat. 
És mit tesz ő, a nagy, a legnagyobb, a leg
igazságosabb. a legszavahihetőbb referens és a 
nevelők legszebb példaképe?... Belekeveri a já
tékba dr. Fibiger Sándor pápai kamarást, a volt 
ungváii kir. katli. főgimnáziumnak 35 éven át 
volt példás hittanárát és annak a feketeségnek 
egy részét, amit ezzel a dologgal kapcsolatban 
ő róla (Pesekröl) megállapítottunk, erre az előt
tünk ideálként élő intakt, sérthetetlen jellemű 
emberre akarná rákenni. Horny! nem siketül fel
akasztatni, tehát egy másik katholikus papnak, 
akinek ö nem méltó sár.íja szíját sem megoldani, 
szeretné a nyakát kitörni. Mivel Horny bebizo
nyította, hogy Kossuthért a Kossuth ünnepen 
(ez az ember Kossuth mániában szenved!!) 
gyászmir.ét nem mondott, most már Fibiger dr - 
ról szeretné azt bebizonyítani és annak kihall
gatása nélkül már meg is indíttatta ellene az el
járást. Nos hát emberére akadt! A Fibiger dr. 
nem várta be, amig őt Pesek kihallgatás nélkül 
elviteti, hanem megjelent szerdán a kormányzó 
előtt, írásban foglaltan előadta az őt és a Gizella- 
hazat ért rágalmat, azokat megcáfolva kimutatta, 
hogy valamennyi a legnagyobb rosszakaratból 
és tudatlanságból származott, egyben okmányok
kal igazolta, hogy ő kérdéses napon kinek föl
kérésére és melyik halottért mondott szent misét 
stb. Pesek ur! Ön azt gondolta, hogy itt már 
mindent tehet, hogy mi magyaiok birka módjára 
fogjuk tűrni

De már
nemcsak mi ismertük meg Önt, Pesek ur. liánéin 
mások is. Jegyezze meg: mások is. Ön ellen 
nagy felvonulás készül, Pesek u r! Nem tüntető 
gyűlést, hanem tüntető adatokat értünk, amelyek 
Önnek eszébe fogják juttatni Brejcha volt kor
mányzót, aki tudvulevőleg megbukott és el
ment és akinek utódjával, Ehrenfeld vickormány- 
zóval mi eddig meg vagyunk elégedve. Csak 
ennyiti Pesek ur! — Appropos: Úgy halljuk, Ön 
már ujságiró is lett. — Mondunk valam it: Önt 
az újságírók szindikátusa nem fogadhatja be 
tagjának, mert Ön eddig nem azt tette, amivel 
ezt megérdemelte volna. Szóval Önnel az újság
írók nem lesznek szolidárisak, de Önt illetőleg 
abban a dologban, hogy távozzék — már is azok.

HATÁRSZÉLI ÚJSÁG.

U jság iró  szind iká tus. A ruszinszkói magyar 
és orosz újságírók szindikátusának kiküldött bizott
sága csütörtökön tartott értekezletén a következő 
tagokat vette fel a szindikátusba: dr. Zombory 
Dezső, Boldizsár Boldizsár, Lukách Gyula, Rácz 
Pál, dr. Ackerman Fülöp, dr. Brascsajkó Mihály, 
dr. Eperjessy József, Kováts Miklós, Czurkano- 
vics Mihály, Cerny Vladimír, Debránszky Vladi
mír, Magyar Bálint, dr. Reisman Henrik, Havas 
Emil, Gárdos Sándor, Barát Henrik, Keszthelyi 
Erzsi, Mondok Iván, Klocsurek Stefán, Puza Jenő, 
Volosin Gusztáv, Zseltvay Viktor, dr. Juszkovics 
Mór, Szerény Béla, Örvös János. Munkácsról: 
Demkó Mihály, R. Vozáry Aladár, Tárczy Károly, 
Csősz Béla, Weinberger Endre, Bródy Endre. 
Beregszászról: Fábry Tivadar.

Egy klevlandi levélből.
(Hiteles fordítás.)

Annak jellemzéséül, hogy miképen gondol
koznak az amerikai ruszinok a nagyorosz poli
tikáról és Beszkidékröl, közöljük az alábbi részt 
egy levélből, amelynek eredetije kezeink közt van. 

. . .  És írtátok nekem, szeretett Anyács
kám és szeretett Apácskám, hogy a nép sza
vazott. Azt irom nektek, hogy mi itt mindent 
tudunk, ami ott történik, azért csak ugy sza
vazzatok, hogy azok maradjunk, amik voltunk 
ezideig, mert mi olvassuk itt, hogy ott valami
féle lernkók működnek Galíciából és Orosz
országból azzal az átkozott öreg dr. Beszkiddel, 
aki ide Amerikába is eljött a népet a nagyoro
szokhoz izgatni, én öt magam láttam, mert 
volt itt Klevlandban is, de megszökött Ameri
kából Talán azt gondolta, hogy minket átvezet 
a nagyoroszokhoz, honi. kedves Apácskám 
neked, hogy bármit is mond neked valaki, 
hogy igy vagy amúgy, az nem ugy van, mert 
maga az, ami atyja is volt magyarországi ruthén 
(uherski rusin) és nem trencséni tót, vagy 
magyar. Apácskám mindig tartsa magát ehhez 
és ha valaki megsértené ezért, majd én vala
mikor elszámolok vele. Most is olvastuk, hogy 
Ungváron a szegény nép és tisztán a gazdák 
gyűlést tartottak arra vonatkozólag, hogy mik 
lesznek. Amint Írva volt, voltak vagy 5000-en. 
Hát nagyon örvendünk, hogy ők is kiűzték 
maguk közül azokat, akik őket az átkozott, 
hamis moszkovitákhoz akarják átvinni. Üdvö
zöljük őket. Nekem az tetszik, hogy azt a 
Beszkidet is, aki elment Amerikából, mert nem 
tudott itt sokáig megmaradni, hogy öt is ki
verték; ugy kell neki az átkozott cigánynak, 
ne engedjék maguk közé, mert az rosszabb,
mint Judás, aki Krisztust e lad ta ...

* * *
Nem kell ehhez semmi kommentár. A levél 

egyszerű, mert romlatlan ruszin ember lelke. Igy 
gondolkoznak az Amerikában élő ruszinok némely 
itteni főpolitikusról.Ú JD O N S Á G O K .

Tárogató.
Irta : REMSEY GYÖRGY

Tudjátok-e, liogy mit harsonázok 
Teli tüdőből, hogy csaknem megreped 
Lángot süvöltő kovácsmühelyemnek 
Két, robbanásig megfeszült fúvója ?
Ha nem tudnátok, most világverő 
Etelnek minden vére tudja meg!

Zengem világgá őserős fajomnak 
Örökre szóló nagy diadalát 
S remegő lelkemnek széttárogatolt 
Öbléből torló kürtriadások,
Mint fékevesztett bősz csataparipák 
Tombolva zugnak időn s téren át.

S amerre riognak, mint turulrikoltás,
A régi harcos kürtjelek,
Horkanva zugnak fel a hunszivek 
S az ősi vérrel megvetett talajból 
Mint ős csodáknak dús csillagvetése..
Két fegyverestül tündöklő sereg.

Fölzugnak ők és méneik nyomán 
Szikrázva rengnek a csillagos egek 
Fegyverzengés és tegzek csörrenése 
Feszült ijjaknak pendtllése hallszik,
S a Vogézek és a skót hegyek ölén 
Minden áruló sziklafal remeg.

Zengem világgá öserös fajomnak 
Örökre szóló nagy diadalát 
S rengő lelkemnek széttárogatott 
Öbléből torló kürtriadások,
Mint fékebomlott, vad csataparipák 
Robogva zugnak minden leiken át!

— Zsatkovics kormányzó aug. 22-én autón 
Csapra utazott, ahol a Romániából hazaérkező 
dr. Benes külügyminiszter szalonkocsijába szállt 
fel s a miniszterrel Kassáig tárgyalt. A kor
mányzó még tegnap Kassáról autón hazaérkezett.

— Eljegyzés. Trochta József eljegyezte 
Gubká Annuskát Ungvárról. (Minden külön érte
sítés helyett).

—  Ruszin internátus Prágában Habermann 
közoktatásügyi miniszter azzal biztatja a ruszi
nokat hogy bizonyos amerikai adományból inter
nátus fog létesülni Prágában a ruszin egyetemi 
hallgatók rés. Are. Hogy ez az internátus meglesz-e 
a jövő év elején, az nem bizonyos. Szóval sem
misem bizonyos, Ez
a legolcsóbb.
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— Egyházi kinevezés. Clionta Viktort, a 
bilkei fiatal gk. lelkészt, Papp Antal püspök a 
borsóval kerüle* esperesévé nevezte ki.

— Személyi hir. Dr. Heiscltmann Gyula a 
kassai kér. szociális párt titkára, néhány heti 
nyári pihenője egyreszet vármegyénkben töltötte. 
Ma indul vissza, miután az itteni kér. szoc. part 
ügyeit is alaposan tanulmányozta és egyben- 
masban kiválóan irányította.

— Házasság. Schavemuc/i Iván J4. ezred
ben hadnagy és Koszt/inszky Jolly e lio 25-én 
házasságot kötöttek Szereden.

Az ungvári katli. magyar főgimná
zium ügyében az egyhaztanács teljesítette a kor
mányzóság feltételeit, egyben felkereste Paris 
tábornok helyettesét, hogy öt a róm. katli. fiú
iskola termeinek kiüríttetésére fölkérje. Az egy- 
liáztanács elsősorban a volt ungvári kir. katli. 
főgimnáziumban remél tantermeket kapni, csak 
ha ezt megtagadjak, helyezkedik el a róm. katli. 
fiúiskolában.

— Kinevezés. Dr. Szulincsák Lászlót a 
munkácsi föreálgimnáziumhoz tanárnak és egy
ben az ottani iniernatus igazgatójának nevezték ki.

B eiratás az elemi iskolákba. A tan- 
felügyelőség a ruszinszkói összes elemi iskolák
ban szept. lö.-ére rendelte el a behatásokat.

Jeruzsálem és az ungvári zsidók.
Jerysolajimban, a régi és uj Zsidóország regés 
fővárosában megkezdték a zsidók a berendezke
dést. Herbcrt Sámuel palesztinai zsidókormáiiy.zó. 
elnökletével bizottságot alakítottak Salamon király 
templomának felépítése végett. A pénzmagot 
persze a világ összes zsidaitól szedik össze a 
kegyes célra, melynek jelképes lényege egyéb
ként az, hogy Jálive népe imliol feltámadt és 
Jerusolájim végre ismét fővárosa az egész nép
nek, ha mindjárt Ruszinszkóban lakik is. Itt je
gyezzük meg, hogy az ungvári A/.'>/'<zc/zz-egy esület 
tagjai valamennyien magyar zsidóknak vallják 
magukat és nem azonosítják magukat sem Herbcrt 
kormányzóval, sem az itteni Herbertnek, vagyis 
Juszkovicsnak a lapjában leirt azon theoriákkal, 
melyek őket a zsidó nemzeti alapon akarnák 
megszervezni. Nekünk mindegy, hogy a zsidók 
milyen álláspontot foglalnak e l; mi nem fogjuk 
nekik sem azt mondani, hogy ne tartsanak Her- 
bert Salamonnal vagy Juszkoviccsal, sem azt, 
hogy tartsanak ki a magyarságuk mellett. Habéul 
aetatem, megvan a koruk, tudják mit csinálnak, 
de mindenesetre elismeréssel vagyunk a K N.- 
nak ezzel a kérdéssel foglalkozó cikke iránt és 
tiszteljük azokat a zsidókat, akiknek a cikk el
olvasása után nyugodt a lelkűk.

— Uj lapok. Uzhorodské Noviny címen csütör
tökönként megjelenő cseh nyelvű és „Ruszin" 
cini alatt vasárnaponként megjelenő ruszin nyelvű 
hetilap indult meg Ungváron. Előbbi szerkesz
tője /. Sklubál, utóbbié Stefiin Ágost.

— A lakásb izo ttság  uj elnöke. A lakás- 
bizottság lemondott elnöke Horeys utódjául dr. 
Czmór Béla városi tanácsost emlegetik. Reméljük, 
hogy e választással a lakásügyek végre igazsá
gos megoldást nyernek.

— Értesítés Az „Általános Fogyasztási, 
Értékesítő és Hitelszövetkezet" t. tagjait értesít
jük, hogy az 1920 21. élelmezési évre vonat
kozó h tósági bevásárlási könyvecskék az üzlet- 
helyiségben, a város részére befizetendő 5 ko
rona kiállítási dij ellenében átvehetők.

A m agyar egyetem i ha llgatók és 
azok hozzátartozóinak panasza általános, hogy 
mi lesz velük, ha a budapesti egyetemre való 
elmenetelüket tovább is akadályozni fogják. A 
sorozásban be nem vált ifjakat sem engedik az 
egyetemre. Nem hisszük, hogy Ehrenfeld vice
kormányzó úr ezt helyesnek tartaná.

— A kasztan i aka r a to lva j radvánci 
erdővéd. A radvánci cseh erdöör, akinek brutális 
viselkedéséről már megemlékeztünk, csütörtökön 
fényes nappal almát lopott egy gerényi kertből. 
Észrevették és még neki állott feljebb Puskát 
fogott a gazdára, majd megfenyegette, hogy erre 
az almafára fogja felakasztatni. A dolognak foly
tatása lesz.

M agyar tragéd ia . Kováts Tibor fő
hadnagyot, a magyar hadügyminisztériumnak 
Varsóba küldött hadifogolyirányitó különítményé
nek tisztjét Czarny—Osztrow vasútállomás köze
lében egy bolsevista kozák föbelötte. A főhad
nagy Rózsa István nevű tisztiszolgájának árulása 
folytán jutott az előnyomuló bolseviki banda 
kezére. Kováts főhadnagy mint semleges állam 
katonája, a támadáskor nem nyúlt fegyveréhez. 
Titkárnője: Schenk Szabina megszabadult A 
magyar kormány a főhadnagy meggyilkoltatásáért 
elégtételt kért.

— Statárium. Amint halljuk, legközelebb 
itt is kihirdetik a statáriumot és pedig az áru- 
"csempészés és közbéke elleni bűnökre.

A vasárnapi szociáldemokrata gyű
lésről csak annyit: a hallgatók között kevés 
lelkesedés és még kevesebb kitartás. Hangulat 
alig elégséges. A hivatalnokok szob’otálása és a 
Horthy-ak ellen volt a gyűlés. Kommunista vég
szavak hangzottak el.

Gyanúba vett emberek sínylődnek 
sokszor hónapokon át a különböző fogdákban 
különböző álokok címén. Nem mondhatja senki, 
hogy bele szoktunk avatkozni a mások, első 
sorban a rendőrség, katonaság és bíróság dol
gába, de a tíihari Ferenc munkácsi tanár esetét 
mi sem hagyhatjuk szó nélkül. A B. N megírta en
nek az embernek esetét. Mindenki tudja már, 
hogy ártatlanul szenved,

Urak, legyenek
egy kissé inkább emberek! Hiszen az ilyen álla
potok között is mindennek meg van a határa!

Félünk, hogy a legutóbbi beregszászi ese
mények sem fogják elősegíteni a konsolitfá- 
c ió t .'

Az erdészek és az eskütétel. Amint 
értesülünk, a közp. erdészeti hivatalnokok és 
erdészek is a legközelebbi elbocsátás előtt álla
nak. A kért esküt nem tették le, azért kell hiva
talaikból eltávozniok. Mi az esküszöveget nem 
ismerjük, de amint mondják, az arra is kiter
jeszkedik, hogy aki leteszi, lemond magyar ál
lampolgárságáról is. Ismételten nem értjük, miért 
akarnak az eskümintát formulázó urak pápábbak 
lenni a pápánál, illetve a, békekonferenciánál, 
amely egy ideig még mindenkinek szabadságá
ban hagyja, hogy magyar vagy csehszlovák ál
lampolgárnak vallja-e magát ? Vagy talán csak 
azért foglalnak be lehetőleg minél több pontot 
abba az eskübe,

— A nagyváradi „Szabadság" újságnak 
egyik júliusi száma került hozzánk, melyből 
egyebeken kiviil megtudjuk, hogy Várad manap 
Oradea-Mare, a Kossuth Lajos-utcát pedig, hol a 
nevezett utságnak szerkesztősége van, Stiada 
Avran Jancu néven becsülik a büszke hódítók. 
A biharországi főváros ezidöszerinti polgármes
tere Bueskó Corjolán, a.főügyész Mangra Deme
ter névre hallgat. Magyar néven is soka'n átfaj- 
zottak román szolgáknak.

A magyarországi szabadkőművesek 
1920. évi jelentése elárulja a célt és az eszkö
zöket, mellyel a szabadkőművesek Magyarország 
szétbomlasztása érdekében dolgoztak. „Harcot 
hirdetünk a vallásos képzetek egész rendszere, 
a felekezeti szellem minden nyilvánulása, az er
kölcsi szűkké' lüség elfogult felfogása, a történe
lem torzított és hazug ábrázolása, a hagyományok 
túlértékelése, a faji, nemi és osztályönzés szám
talan visszaélése ellen. Tisztában vagyunk azzal, 
hogy csak a klerikálizmus romjain épülhet fel 
az uj Magyaroiszág, azért megragadunk minden 
alkalmat, a nyomtatott betű és a szóbeli agitáció 
minden eszközét egy erős, egységes antiklerikális 
közvélemény kialakítására". Tehát ez volt az 
eszköz. Lejáratni az egyházakat, hogy a vallás- 
oktatás kiküszöböléséhez az iskolából — és az 
uralomhoz juthassanak. Akik 1912-ben ebben az 
évkönyvben szerepelnek, 1919-ben a bolse- 
vizmus vezérei lettek. Ezek: Fáber Oszkár, 
Fényes Samu, Glücklich Vilma, Jászi Oszkár, 
Zigány Zoltán, Kunfi Zsigmond, Madner József, 
Rónai Zoltán, Szende Pál, Czabán Samu, Pogány 
József. Varga Jenő, Ágoston Péter, Diner-Dénes 
József stb.

A m agyarsághoz! A .Tavasz" szép- 
irodalmi újság renaissauce kiadása előttünk fek
szik. Meghatóan kedves, bájos már a külső meg
jelenése is, rózsaszínű köntösében olyan, mint 
egy tiszta, bimbózó leánysziv. A benső tartalma 
lüktet az elevenségtől, komolyan céltudatos, disz- 
tingvált Ízlésű, tartalmas, változatos. A „Tavasz" 
példányonként 4 K-ért mindenütt kapható, elő
fizetése negyedévre 36 K. Szerkesztőség és ki- 
adóhivatal: Pozsony, Kempelen Farkas-utca 11. 
sz., III. emelet.

— Románia nem tud fizetni. A Neues 
Wiener Journalnak jelentik Berlinből: A román 
pénzügyminiszter kijelentette, hogy a román 
pénzügyi helyzet olyan kilátástalan, hogy Románia 
nem tudja a külföldön esedékes fizetéseit telje
síteni.

—- összezúzták a kolozsvári Mátyás- 
szobrot. Abrugyán Mihály államvasuti vasgyári 
művezető megdöbbentő részleteket, mondott el a 
románok garázdálkodásairól. Öt is kiutasították 
az oláhok a közalkalmazottak ezreivel, mert nem 
volt hajlandó letenni a hűségesküt. M ikoi az el
indulás napja elérkezett és már mindenki bevitte 
a vagonokba holmiját, sorra járták a vonatot az 
oláh katonák és puskaaggyal, csizmasarokkal 
szétverték, darabokra vagdalták a menekülők 
bútorait. Még a képeket sem kímélték meg, kés
sel hasítottak a vászonba, az arcképeket pedig 
leköpdösték. Egy román asszony, ugyancsak 
Vajdahunyadon, panaszkodni ment a katonaság
hoz, hogy férjét elfogták és bezárták, anélkül, 
hogy bármit is elkövetett volna. Mikor durván 
elutasították, szidalmazni kezdte a katonákat, 
mire azok kétszer huszonöt botíitésre Ítélték. A 
szerencsétlen asszonyt a katonák úgy megverték, 
hogy teste csupa seb lett és még a botozás alatt 
meghalt. A román királyné nevenapját egész 
Erdélyben nagy ünnepségek keretében ülték meg 
a románok. Kolozsváron az ünnep végeztével 
a megjelentek tüntető felvonulást tartottak a 
városban és mikor Mátyás-király lovasszobrához 
értek, azt vad orditozással megrohanták. Fejszé
vel, csákánnyal kezdték döngetni Fadrusz János 
gyönyörű műremekét és a megvadult tömeg rövid 
fél óra' alatt darabokra tördelte a híres szobrot. 
A megmaradt csonkokra román nemzeti színű 
zászlókat aggattak és Nagy-Romániát éltetve 
vonultak tovább.

— A tizenharm ad ik  m agyar ka tli. nagy
gyűlés okt. 27.-én kezdődik.

K á ro ly i M ih á ly t egy Honorszky Kálmán 
nevű egyén a prágai Podjebrád fürdőben meg 
akarta gyilkolni.

A franc ia  p o lit ik a  teljesen győzött a 
lengyel-orosz kérdésben, mert most már Anglia 
is kijelentette, hogyha Oroszország független 
államokra a szovjetrendszert fogja erőltetni, akkor 
az Oroszország ellen küzdő Lengyelországot ha
dianyag szállításával támogatni fogja.

Elbocsátások. A nagykaposi járás jegy
zői az ismeretes tisztviselői átvételi törvény ér
telmébe valamennyien beadták ujraalkalmaztatá- 
suk iránt a kérvényt a minisztériumhoz. Ennek 
elintézését az itteni hatóságok be nem várva, 
esküt követellek a jegyzőktől, akik annak leté
telét az ujraalkalmazási kérvény elintézésétől 
tették függővé és annak idejére akarták azt ha
lasztani. Á hatoság nem fogadta el ezt a ha
lasztás elég okául és a napokban kettő kivéte
lével a kaposi járás valamennyi jegyzőjét elbo
csátotta.

Isko la i értesítés. Mivel tudtunkkal 
több család gyermeke járt a sárospataki isko
lákba, tehát többen vannak érdekelve, közöljük, 
hogy a sárospataki ref. főiskolában az 1920
192i. iskolai évre való fölvételek szeptember hó 
1-én kezdődnek. 1. A fögymnáziumban a javitó- 
és pótló vizsgálatok szept. 1 2., a fölvételek
és beiratkozások szept. 3 4-én fognak megtar
tatni, 6-án a tanítások megkezdődnek. 2. A the- 
ologiax és jogakadémián a fölvételi idő szept.
1 — 10, az előadásokra jelentkezésé: szept. 10- 
11; az előadások szept. 13-án kezdődnek. A 
tanév ünnepélyes megnyitása szeptember 9-én 
lesz.

Joffre  francia generalissimust Belgrádba 
várják. —• Lloyd George és Gilotti luzrrni talál
kozása fontos eseménynek Ígérkezik.

A németek harca a csehek ellen. 
A Ceski Slovo szerint a , német tanítók brüxi 
gyűlésén beszédet mondott Patzelt német képvi
selő, a cseh nemzet gyűlés tagja, és felszólította 
a németeket, hogy készüljenek a csehek ellen a 
döntő véres harcra A harc céljául a republika 
széjjel robbantását nevezték meg. A cseh meg
bízottak a békés együttműködésről kezdtek be
szélni, a gyűlés tagjai azonban olyan lármával 
fogadták kijelentéseiket, hogy minden további 
tárgyalás lehetetlenné vált.

— Egy középiskolai oklevéllel biró tanárnő 
elmenne úri családhoz nevelőnőnek gymnazista 
fiuk mellé is. Értekezni lehet Komjáthy L. mű
termében Megyeház-tér 4 szám.

KOMJÁTHY L• műtermében 
MEG’.EHÁZ-TÉR 4. sz. alatt 
(szemben a megyeházával)

a leatnoúepnelil] kivitelű FÉNYKÉPEK készülnék.



1920. augusztus 29.

KÖZGAZDASÁG.

A trágyázásról.
A többtermelés másod'ik föfeltétele az ok

szerű trágyázás.
A leszedett terményekkel mindig tápanya

gokat vonunk el a talajból, melyeket lia nem 
pótolunk, idővel beáll a talajklmertllés. ,

Ez ellen már sokan vétenek. Vétenek azok, 
kik a takarmányt eladják, a szalmát, góréi feltü
zelik, a tápanyagot taitalmazó növényi és állati 
hulladékot veszni hagyják, s az istálló trágyát 
rossztd kezelik.

A növényi és állati hulladékoknak sok 
gazda oda sem néz, holott ezek igen sok táp
anyagot tartalmaznak ; Így a házi szemét, udvar 
és utczasepredék, lehullott falevelek, konyha, 
szérű és csttrhulladék, kaposztatorzsa, fahamu 
(a kilugzott is), mosóvíz, felaprózott tengeriszár, 
baromfiólak trágyája, árkokból kikerült iszap, 
baromfibelek, tollak stb. ezek mind együttvéve 
keverék vagy komposzttrágyának neveztetnek, s 
vagy a trágyatelepre szóratnak, vagy az udvar 
valamely zugában ásott gödörben földdel léte- 
geztetnek, trágyalével vagy ha ez nincs, vízzel 
megöntöztetnek, hogy a tömeg egyenletesen érle
lődjék, s két három havonként megforgatva, t ■/.,

2 év múlva keit, kaszáló vagy gyümölcsfák
trágyázására fordittatnak.

Legfontosabb szerepet játszik azonban az 
istállótrágya, mert ez által miveleti növényeink 
leginkább tápláltatnak.

Az istálló trágya értéke attól függ, hogy 
minő takarmányon tartatnak az állatok, minő 
állatoktól származik, és miképen van kezelve.

Szemes életen, korpán, jó szénán tartott 
állatok trágyája háromszor annyit ér, mint a szal
mán tartottaké, az állatnemek szerint legértéke
sebb a szarvasmarha, legsilányabb a sertéstrágya, 
végül legjobb a hizómailta és luxuslovak, keve
sebbet érő az igás és rideg jószág trágyája.

A trágyát úgy kell kezelni, hogy abból 
semmi veszendőbe ne menjen. A trágyatelep szá
mára gödör lesz ásva s arra kell ügyelni, hogy 
abba a környékbeli eső és hóviz össze ne fusson, 
nehogy a trágyából az értékes tápanyagokat ki
mossa. Ennek meggátlására a telep körül árkot 
vonunk, mely a felesleges vizel le fogja vezetni.

A trágyalevet, mely a legértékesebb növényi 
táplálékot képezi, nem szabad elfolyatni, hanem 
vagy csatornán vezetjük a trágyatelepre, vagy 
pedig időnként kihordva, midkét esetben a trágya 
öntözésére fordítjuk. Nagy szárazságban, ha a 
trágyalé nem elegendő, vízzel is meg lehet a hal
mot mérsékelten öntözni, mert arra kell töre
kedni, hogy az mindig elegendő nyirkos legyen, 
mert csak ez esetben fog az egyenletesen erjedni.

Felvidéken, hol a házak és istállók sok 
esetben lejtőn állanak, gyakran tapasztaljuk, hogy 
a trágyalevet az utcai patakba engedik folyni, 
hogy aztán az ilyen trágya nem sokat használ 
a veteményeknek, azt könnyű elképzelni.

A műtrágyákhoz, melyeket gyárilag állíta
nak elő, most nehéz hozzájutni, azért ezeket csak 
röviden fogom tárgyalni.

Van ugyanis légeny, káli, vilsav és mész- 
trágya. Légeny és káli a növények leveleit és 
szárait fejleszti, vilsav és káli együttvéve a mag- 
képzést mozdítják elő, meszet pedig különösen 
a pillangósnövények és csontmagu gyümölcsfák 
kívánnak.

Egyébként a műtrágyák csak olt fogják 
magukat kifizetni, hol a tápanyaghiányt a fö ld
ben más utón sokkal nehezebben és költsége
sebben lehetne pótolni, mert legolcsóbb és leg
praktikusabb eljárás az, ha sok állatot tartunk, 
több takarmányt termelünk, takarmányt és trágyát 
veszünk, a trágyát jól kezeljük, hogy abból semmi 
veszendőbe ne menjen, végül földünket jól nö
veljük s helyes vetésforgót tartunk. A mi éghaj
latunk alatt jó l megfigyelendő az is, hogy miidán 
a legtöbb műtrágya csak egy-két évig fejti ki 
hatását, ha nagy szárazság következik, az érte 
adott pénzt és munkát kidobtuk.

A mai Szlovenszkó és Podkarpatszka Rüs 
sohasem terem annyit, hogy a termés a lakosság 
élelmezésére elegendő volna, ezért itt eminens 
érdek a mezőgazdasági kultúra tökéletesítése, 
hogy az évenkénti terménybehozatal a minimumra 
redukáltassék.

Bornemissza Zoltán.

4. oldal.

HEVERDLE FRIGYES
FÉNYKÉPÉSZ Szobránci-u. 1. szám. 

(a volt reáliskolával szemben)

F É N Y K É P E K
jutányos áron. gondos kivitelben készülnek, w s

Sportélet köréből.
Tennis-verseny.

Az UAC. tennispályái szokatlanul mozgal
masak voltak a múlt héten — kipirult, izgatott 
arcú játékosok, kiváncsi nézők, komoly bírák, 
már messziről elárulták, hogy itt versenyek folynak.

A bejáratnál a pénztárasztalka elhagyatva 
áll, olyan kevés az érdeklődés, hogy szinte fölös
leges a pénztárt őrizni, az a néhány közeli isme
rős és rokon, aki nem is annyira a játék, mint 
inkább a játékosok kedvéért jött ki, úgyis meg
keresi a pénztárost. A kicsi, de lelkes közönség 
alig foglal el 3 — 4 padot. Hát Ungvár 20.000 
lakosa közöl csak ennyit érdekel a tennis! Volt 
idő mikor 3 4 padsoron csak hölgyek ültek, a 
férfiaknak nem jutott hely ! És ezt a kis közön
séget is gyakran kell a birónak figyelmeztetni, 
hogy hangosságával ne zavarja a mérkőzéseket. 
A bírák különben igen helyesen és erélyesen 
működtek, fiatalságukkal szinte arányban nem 
áll az a szigor, amivel úgy a játékosokat, mint a 
közönséget kezelték. A bírák között legjobb volt 
Kemény István.

A játékosokon általában meglátszik, hogy a 
közelmúltban nagynevű bajnokokat láttak verse
nyezni Kassán. Sok szépet és hasznosat tapasz
taltak ott és dicséretükre legyen mondva igye
keztek is a Kassán látottakat előnyükre felhasz
nálni. Csak ne volnának játék közben ellenfeleik
kel szemben udvariasak. Különösen hölgy
játékosaink egy-egy jól helyezett labdáért csak
nem bocsánatot kérnek. Elfelejtik, hogy a cél 
az ellenfél leverése.

A hölgybajnok V/raz/y/' Erzsébet, az előny
verseny győztese Kerekes Vera, mindketten meg
érdemelték ugy a versenyen produkált játékukért, 
mint előbbi működésükért is az elsőséget. A 
férfijátékosok elsője, a bajnok Szentkereszlhy 
Pál nemcsak azért lett bajnok mert egy egész 
sereg kisleány „drukkolt" neki, hanem tényleg 
jól és ami épp oly fontos, szépen és főként 
nyugodtan játszott. Ellenfele Krelovich Kálmán, 
aki az előnyverseny győztese lett, szintén szép 
reményekre jogosít.

A páros versenyek már kevésbé voltak ki
elégítők. Bár egész nyáron páros játékok folytak, 
mégsem mutattak összhangzó játékot. Csak a Szilts 
Pogány pár, kiknek játéka tényleg kiegészíti 
egymást

Birkozóverseny. Az UAC. atlétikai ver
senye a kedvezőtlen időjárás miatt elhalasztatott. 
A házi birkozóverseny azonban este 7 órakor a 
Korona nagytermében meg lesz tartva. A birkózó- 
versenyen az UTK. néhány tagja is indul. A ver
senyt megelőzi egy rövid előadás a birkózásról, 
mely alkalommal a tiltott fogások is bemutatásra 
kerülnek.*

__________ HATÁRSZÉLI ÚJSÁG.___________

N YILT -T ÉR *)
Befejező nyilatkozat.

A „Horny-üggyel" kapcsolatosan a H. U. 
32.-ik számában egyházias szellememre, tanári 
hivatásomra és e varosban közismert becsüle
tességemre való hivatkozással, az ügyön való 
teljes kivtll-állásom tudatában « leghatározottab
ban kijelentettem, hogy Horny r. kath. káplán 
arról Pesek referens árnál nemcsak hogy semmi
féle feljelentést nem tettem, de ügyéről nyilvános 
felszólításáig mitsem tudtam. (Azonban a Horny 
ügyével kapcsolatban jellememre és a g. kath. 
papság* jellemére vonatkozó korai súlyos konklú
ziókról — sajnos — a hírlapi felszólítás megje
lenése előtt már hallottam.)

Hírlapi nyilatkozatom megtétele előtt hatá
rozott jóakaratból személyesen is felkerestem a 
káplán urat — bár, ha kezdettől fogva nem té
telezte volna fel rólam az aljas besugást, mint 
papnak, neki lett volna kötelessége engem fel
keresni, nem pedig hírlapikig felszólítani és bí
rósággal fenyegetni s élőszóval kijelentettem, 
miszerint ügyétől én teljesen kívül állok.

Mindezek után csak megbotránkozással ve
hettem tehát tudomásul, hogy Horny lir szóbeli 
és Írásbeli nyomatékos állításaim ellenére is a 
H. U. 32. számában azt írja : „Itt valaki nem jár 
az egyenes utón! Hogy ki, az az Önök kölcsö
nös ügye", (t. i. a referensé és az enyém) mi
által ismételten feltételezi esetleg az én bűnös
ségemet, holott előbbi válaszomban Hornynak 
még azt az eljárását is kárhoztattam, hogy a 
besúgó szerepét — még ha a referens ur állította 
is azt! fel tudta tételezni rólam.

Ha azonban nem akart hinni szavaimnak 
és Írásomnak, higyjen a referens hivatalos nyi-

’ ) E rovatban közlőitekért nem vállal felelősséget 
a szerkesztőség.

Nyomatott FÖldesi Gyula könyvnyomdájában, Ungváron.

latkozatának — amint eddig is mindig neki hitt! 
— mely nyilatkozat mindenben eddigi állításaimat 
fedi. Minek alapján én tehát most minden két
séget kizárólag állíthatom, amit Horny a II. U. 
32. számában igy fejezett ki : „Itt valaki nem jár 
az egyenes utón! Hogy ki, az az Önök -  vagyis 
most már a referens és Horny kölcsönös 
ügye", melyhez nekem semmi közöm.

PeSek referens ur nyilatkozatában velem 
szemben a nyilvánosság előtt megtette köteles
ségét. A teljes elégtételt a 11. U. szerkesztője is 
megígérte nekem, velem szemben azonban Horny 
urnák is van kötelessége.

Mint előbbi válaszomban, ugy most is nem 
a bírósággal való fenyegetőzéssel ugyan, hanem 
a keresztény erkölcstan idevonatkozó tanítására 
való utalással ismételten felszólítom Horny urat, 
hogy ügyével kapcsolatosan általa és elbeszélései 
alapján mások által is jellememre és a g. kath 
papság jellemére vonatkozólag levont korai és 
súlyos konklúziókat elsőrendű kötelességének tartsa 
a legrövidebb időn belli' ugyanazon egyének előtt 
és nyilvánoson is repurálni, annál is inkább, mert 
a H. U. 32. számában még ezen súlyos kijelen
téseivel, illetve feltételezéseivel is ismételten mé
lyen sért: „Fájt a lelkemnek. . . , hogy letért a 
becsületesség útjáról két paptársam, kik Isten 
szolgáihoz nem méltó sportol űznek s a politika 
berkeiben bujkálva, lesből, gyáván, orozva akar
ják leteriteni áldozatukat, a tisztáson járó kollé
gájukat". Ezen szavait ismét csak önmagára irta, 
kinek velem szembeni eljárása a jóakaratnak és 
a férfiasságnak semmi, de a rosszakaratnak és a 
meghurcolni vágyásnak annál több jelét viseli 
magán

Ezzel a Horny ur ügyét a magam részéről 
befejezem.

Uzhorod, 1920 augusztus 25.

Dr. Szulincsák László,
abs napnöv. oki. középisk. tanár.S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K .

P. 1. Az őstermelők fejkvótája 20 kg. havonta. 2 
A gazdagabbak 15.000 K évi jövedelemnél többel ren
delkezők) kenyérlisztért 2-60, főzőlisztért 4*70 K-t fizet
nek 3. Az ellátatlanok fejkvótája havonta 8 kg.

N. I. Igaz, mi is azon az állásponton vagyunk, 
hogy a magyar nemzeti-viselet üldözésével az állam csak 
gyengeségéi árulja el. Jól mondta egy beregszászi leány: 
„Ha már a magyar szoknyától ugy megijednek, mit fog
nak csinálni, ha magyar nadrágot látnak".

3SF J Ó M IN Ö S É G Ü  TKS

h á z i-S Z A P P A N
kgr.-ként 22 koronáért kapható 
I ’ U C S K Ó  L Á S Z L Ó N É N Á L  
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Egyházi kellékekben
az egész Szlovenszkó területén fenálló 
hiányon segítve lett. — Raktáron van 
óriási választékban mind-, nféle mise- 
ruha, b ire ttum , KEHELY, g y e rty a 
ta rtó , szobor stb. Mindenféle nyelvű 
im akönyv, b re v iá riu m , szentkép, 
fa likép . OLVASÓK egyszerűtől a leg
finomabb ezüsfolvasóig. Legújabb ma
gyar kath. irodalmi újdonságok nagy 
választékban. Egyházi ruhák, zászlók 
jutányosán javíthatnak. Vidéki nép
missziókra olvasókat, imakönyveket, 
Szobrokat stb. bizományba küldünk. 

Szives pártfogást ké r:

Egyházi M ííintézet
Bratislava (Pozsony), Humtuel-u. 4. sz.




