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SZ IL Á N K O K .
SOK HIVATKOZÁS TÖRTÉNT a magyar 

páriáméul numerus ciausus vitájánál arra, hogy 
a magyar anyagi kultúrát a zsidóság teremtette. 
Lapunk múlt számában már idéztük ennek meg
cáfolására Halier miniszter azon nyilatkozatát, 
hogy a magyar ipart és kereskedelmet Széchenyi 
és Baross teremtették meg, a zsidók csak ki
használták a maguk javára s a magyarság kárára. 
De nem elégszünk meg ennek leközlés’évei, mi 
tovább megyünk, nem hagyhatjuk magunkon szá
radni, hogy a mi magyar kultúránk megalkotá
sában a zsidóságnak legfőbb része volna. Egy 
nemzet kultúrájához az. anyagi kultúra csak alap
építmény, annak valódi kifejezése a felső, a szel
lemi rész, a szellemi ktillura. A szellemi kultúra 
a vallás és művészetek egyeteme. Nekünk vallási 
tgy Szent István adott, művészeti ágaink íredig 
egy Vörösmarlyban, egy Petőfiben, egy Arany
ban, egy Munkácsiban, egy Fadruszban, egy 
Madáchbatr és Katonában, de semmicsetre sem 
egy II. Deutschban, vagy egy Alexander Bcrnát- 
ban fejeződtek ki Maeyarok alakították művé
szivé és gyönyörűvé a magyar nyelvet, a Bródiak 
csal; elronthatták. Magyarok telték vakító fényűvé 
a magyar Akropolist. A nyelvén kívül a tudo
mány géniusza is magyar volt és csuk magyar 
volt a magyar földön, mert a „Huszadik század" 
hamis lalmudistáil, történelem- és ludománylra- 
inisitó Marcaliad nem tarthatjuk tudósoknak. Egy 
Bólyait, egy Geöcze Zoárdot a zsidók sohasem 
mutathattak fel. Ez a magyal kultúra, nem az, 
amit ők gondolnak. Nagyszerű dolog egy ország
ban a gondosan kiépített vaurti hálózat, a vizi- 
ulak, a nagy bankok, sz Írott alkotmány, a 
templomok, az iskolák, az egyetemek, az igazság
szolgáltatás, a közigazgatás : ez a civilizáció, ezek 
a müvek, ezek az eredmények, a statisztikailag 
megállapítható tények, de és itt jól figyeljünk ! 
— de a lélek, amely mindezt összetartja, az a 
nemzeti öntudat, az igazság önzetlen szeretett, 
a belső Ilit. a méltányosság érzése, a becsületes
ség, az emberszeretés, az emberiesség és ezeket 
nem adta, sőt ezeket vette ei a magyar kultúrá
tól a zsidó közreműködés. Pedig hogy erre milyen 
szükség van, azt ma nrár mindenki látja. Mind
ezeket nem lehel innen vagy onnan beszerezni 
és vasuton ide és oda jó haszonért beszállítani. 
Ilyen csak lélekből nőhet, nemzeti létekből, ilyet 
nem lehet kitalálni, ilyen csak egy nemzet lelké
ben teremtődhetik. A cMlizdcióbun, t. i. abban, 
ami külső, abban volt szerepük a zsidóknak. De 
a kultúra belső. Ebben is volt — de visszafelé.

KÉTFÉLE GYŰLÖLETET kell megkülön
böztetni: az egyénét és a tömegét. Ha én, Péter, 
gyűlölöm Pált, gyűlölöm pedig olyan okoknál 
fogva, amelyeket el tudok soroln i: ez a gyűlölet 
egészen más, mintha én mint proletár vagy mint 
fehér, vagy mint magyar ember gyűlölöm a gaz
dagot, a négert, a románt, akiket nem is ismerek. 
Az egyéni gyűlöletnél álljunk meg egy szóra. 
Miért van az, hogy ha meggyülöKlnk, hát a gyű
löletben is tovább megyünk azoknál, akiket előbb 
szerettünk és most mert megbántott gyű
lölet támadt bennünk iránta? A dolog nagyon 
egyszerű. Az egyéni gyűlölet onnan fakad, mert 
valaki létünket, valónkat megtámadja, kisebbíti, 
csorbítja, csökkenti és ez kedvetlen érzést tá
maszt bennünk. A gyűlölet ellentéte a szeretet 
(testvéri, hitvesi, gyermeki, felebaráti, faji, nem
zeti), amely onnan származik, hogy szeretjük ön
magunkat, szeretjük létünket és így ragaszkodunk 
mindazokhoz, akik létünket gyarapítják, növelik, 
gazdagítják. Az egyéni gyűlölet kisebb, hogyha 
előttünk közömbös személy bánt meg, mert ez 
esetben csak nem kapunk meg valamit, amit lé
tünkhöz megkapni szeretnénk. Az egyéni gyűlölet

nagyobb, sokkal nagyobb, hogyha az olyan irá
nyában támad föl bennünk, akit előbb szerettünk, 
mert ez esetben nemcsak hogy nem kapunk meg 
valamit, ami létünkhöz kívánatos, hanem azon 
felül elvesztünk olyan valamit, amit előbb már 
bírtunk’ . Előbbi esetben egyszeres kárunk van, 
utóbbiban kétszeres. Viszont úgy vagyunk a 
szeretettel is, ha azt szeretjük meg, akit előbb 
gyűlöltünk, mert ez meg kétszeres nyereség . . .  
Ézeket okoskodtál ki a filozófusok, de érdekes, 
hogy az emberi indulatokról szólva általában 
kevesebbet beszélnek a szeretetről és sokat, na
gyon sokat a gyűlöletről. Dante is sokkal bő
vebben irta le a poklot, mint a menyországot, 
mert a pokol rajzához sokkal több anyag állott 
rendelkezésére az emberek között, mint a meny
országéhoz. Mi is úgy lennénk.

Egy tanítónő hét főbűne
és egyebek.

Egy 18 év óta működő munkácsvidéki gór. 
kath. tanítónőt, aki a ruszin nyelvet s/.óban és 
Írásban is bírja, az alábbi, reáfogott hét főbűn 
miatt Pesek ur egyszerűen elcsapott.

A hét főbűn a következő:

Ez a hét főbűn. Hát szó sem róla, hogyha 
ezek a tények beigazolódtak, akkor Pesek ill
írem tehetett egyebet. Igen hm, de éppen ott a 
bibi, hogy a lefolytatott hivatalos vizsgálatnál a 
cseh főszolgabíró ur minden valószínűség szerint 
csupán a tanítónő községének a jegyzőjét kér
dezte ki, aki a tanítónővel nem szimpatizál, illetve 
akivel a tanítónő néni szimpatizál és ezért a 
jegyzó ur neki nem embere.

Mi ki tudnánk találni valakire nemcsak hét, ha
nem akár hetvenhét bűnt is, az elsoroltaknál 
érdekesebbeket és újabbakat is. Sőt nem is kell 
valakire bűnöket kitalálni, az illető nap-nap után 
követi el azokat, mégis állásban van. Hát hogy 
tudnánk csak úgy szó nélkül elhaladni egy ilyen 
üldözés mellett, amely egy ember személyes 
bosszújára vezethető vissza és egy 18 év óla 
fáradozó szegény nő pályáját töri teljesen ketté!

Nem
mondjuk mi, hogy azokat, akik az uj alakulatok
kal megegyezni nem tudnak, további ittmükö- 
désre erőszakolják. De ne üljenek fel minden 
besúgónak, mert azzal csak maguknak ártanak. 
Vájjon jobban fogja most ellátni szellemiekkel a 
6 hetes gyorstalpaló-tanfolyamot végzett szlccsna 
azt a kis fain csendes iskoláját, mint ahogyan el 
tudta és el akarta látni ez a tapasztalt és szak
képzett tanerő? Nem hisszük. Legfeljebb a jegyző 
úrral lesz jobb barátságban, de abból az iskolába 
járó gyermekeknek semmi, de semmi hasznuk
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nem lesz. A ráfogott „Horthy-bünökM helyett más 
bűnöket írhatna fel ott nemsokára egy igazságos 
Pesek, de Pesek űr azt nem fogja megtenni, mert 
azt nem fogja neki elárulni egyik sem.

llá t vájjon annak a másik tanítónőnek, ha 
jól emlékszünk, a felsőremetevasgyári tóm. kath. 
tanítónőnek mi lehet a hét főbűne, hogy nem 
akarják rendes tanítónőnek elfogadni és bizonyos 
csehszlovák nyelven való vizsgák letételéig havi 
180, azaz egyszáznyolcvan koronával fizetik el
képzelhetetlenül nehéz nevelői munkáját? Kilenc 
ven gyermekkel foglalkozik naponta! Képzelje el 
mindenki, mit jelent az egy 19 20 éves fiatal 
leánynak. Éjszakáiból el kell vennie, hogy a kö
vetelt vizsgára készüljön a cselt nyelvű tankönyvek 
alapján, amit szlovákul való tudása mellett sem 
érthet meg, legfeljebb rosszul bemagolhat. Nap
palait az iskolában, ünnepét a templom orgonája 
mellett tölti - és fizetnek neki ezért havi 180 
K-át, azonkívül terminusokat tűznek ki a vizs
gája letételére, citálják ide, citálják oda, inig 
végül is azzal bocsátják el, hogy majd vizsgázol
3 és hat hónap múlva, majd talán lesz rendes 
fizetésed egy fél, vagy két esztendő múlva.

Hogy erre mit fognak mondani, azt nem 
tudjuk. Legvalószínűbb, hogy semmit. Az a leg
könnyebb, de az a legkevésbbé kielégítő táplá
léka a mi igazságot éhező lelkűnknek !

Hogy itt a gazdasági szempont játszana 
szerepe l, mintha az állam takarékoskodni sze
retne, azt alig hihetjük. Hiszen ha egy ilyen, 12 
évi tanulás után képesített tanítónő elhagyja 
helyét (hogy is szolgáljon havi 180 K-ért?), 
akkor helyébe azonnal jön egy 6 heti kurzust 
végzett idegen nő, akinek képesítése inár egész 
jó ahhoz, hogy teljes fizetéssel. 10 12 ezer ko
ronával rendes tani lónővé nevezhessék ki. Éppen 
Bcregmegye ilosvai járásából kapjuk a Iliit, hogy 
ott már 3 ilyen eset fordult elő az iskoláknál és
4 eset a jegyzőségeknél. A jegyzőket volt katonai 
őrmesterek és tizedesek közül nevezlek ki. Ez 
csak egy járás. Hol van itt a képesítés joga, hol 
van a születés joga? Itt született és alapos ké
pesítést nyert egyéneknek kellene itt elsősorban 
kenyérhez jutniok. Bizony, nem egészen vau igy 
. . .  és ezek azok az e gy  e b e k, amike' a cikkünk 
felé irt címnek megfelelően itt elmondani bátor
kodtunk. Ha van autonómia, hát legyen!

F e lh ív juk  azon t. tagjainkat, kik búzát 
előjegyezteltek s előleget nem fizettek, szívesked
jenek saját érdekükben inéterniázsánként 30 K-át 
irodánkban legkésőbb 5.-ig (kedd) befizemi. Ált. 
Fogyasztási F i t  ékesítő és Hitelszövetkezet.

Amerikai képek és írások.
Egy magyar fiú levele. — A spanyol 
konzul tiltakozása Magyarország fel 

darabolása ellen.
Az amerikai „Szabadság" c. magyar napi

lap néhány augusztusi száma jutó it a kezünkbe. 
A lapok olvasása szinte belénk varázsolja Ame
rika egész életét, de különösen az oila iii ma
gyarság éleiéi : politika, háború, Friedrich, Te- 
leky, kubura, sztrájkok, szerelmi dráma, égő Ca- 
nadai falvak, a Leisy sörgyár égése, Whisky mint 
orvosság, a 19 évig halottnak Iliit férj megkerü
lése, tízezer dolláros betörés, (mennyi az cseh
szlovák értékben?), hazautazás, vasúti rablók, 
izlandi hírek, a hosszú élet titka, védekezés a 
lüdővész ellen a gary— i magyar templom alap
kőletételén a magyar ebed étlapja (csigaleves, 
tö llö lt káposzta, hurka, kolbász, sütemények), 
elgázolt öreg ember, pánik egy komphajón nyílt
téri „szemtelen és aljas eljárás," „kétes múlt", 
„hitvány alakok", hirdetések, levelezés . . .  és 
az apróhirdetések között olyan valami, amely
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nálunk szokatlan : az elvesztő emberek keresik az 
elvesztetteket!

A sok érdekesnél éidekesebb irás között 
különösen egy levélén és egy tiltakozó jegyzéken 
akadt meg a szemünk. A levél Perdaja-Rjecská- 
ban (Szibériában) kelt 1910. jun. 17-én és meg- 
iratott Groholy Aladár liadapródjeiölt, Oroszor
szágban sínylődő magyar fogoly által Szabó Já
nos gör. katli. lelkész úr címére. Szabó János 
néhány dollárt küldött egy Del Adami nevű szá
zadosiól Orólioly Aladár ismerősének és azt 
üzente neki. hogyha esetleg kedve volna Ameri
kába menni, azt kieszközölhetné neki, hogy oda 
jöhessen. Erre válaszolt Groholy Aladár a követ
kezőképen:

„Kedves Tisztelendő Ú r! Def Adami kapi
tány lilék megérkeztek . . . Gyönyörűséges, fö l
döntúli érzés volt ez! Hát még amikor megtud
tuk, hogy amerikai magyar testvéreinknél nem 
jártak hiába. Némelyikünk úgy sirt, mint a gyerek : 
fennhangon. Ej, de nem lehet ezt leírni.

Milyen furcsa is . . . Akarva, nem akarva 
hinni kell abban, ami hihetetlennek tűnik fe l: 
haza fogunk menni! Viszontlátjuk szeretteinket, 
édesanyánkat, kinek mér az arcát sem tudjuk el
képzelni.

A vigasztaló levél és a mellékelt ajándék 
igen jól esett; mindig hálásan fogok Tisztelendő 
inra gondolni, de Amerikába még inast nem en
ged a szivem . . .  A világ legszebb iáim • úgy 
vár engem a Mánta patak mentén: Es p  lesz 
nekem a száraz kenyérmorzsa is, csak édesenyá- 
mat üdvözítsem, meri ő hiszi, hogy valaha még 
meglát1’ .

Ez a levél az olvasó szívébe markoló, ö t 
év kínos szenvedése kiált fel felénk. Elméjükben 
már az elmúlás sötét gondolatával foglalkoznak 
s azzal, hogy a szintén agyongyötört szülőhazát 
és ottlévö szeretteiket soha, soha nem láthatják 
többé! A kétségbeesés Időpontján állanak, mi
kor egy rövid mondat zúg végig a piszkos fogoly
táboron: Hazai küldöttek étkeztek! Érettük jö t 
tek! Mehetnek haza! . . . Nem, ezt nem lehet 
leírni Itt v .lóban csak sírni lehel és nekünk it
teni magyaroknak a gyönyörűségünk nincs meg, 
hogy hozzájárultunk az ő hazajővel lük költsé
geihez . . . mert mi is rongyosak és koldusok 
vagyunk és mi is lehorgasztott fejjel járunk csak, 
.mint ok jártak a fogolytáboi bán!

A „Sz b . ság“ aug. 10-iki szántában hirt 
ad arról, heg Singer chikágói spanyol konzul 
tiltakozik Mr.gy.irország igazságtalan feldarabolása 
ellen és tiltakozó iiá sá t m -gkiildte a washingtoni 
külügyminiszternek. Annyi tiltakozásról, annyi 
hasonló Írásról hallottunk és olvastunk, hanem a 
spanyol konzul amerikai tiltakozása — noha 
minden után jött is — valahogy másképen érint 
bennünk, mint azok érintettek. Singer nemcsak 
spanyol konzul, hanem két amerikai egyetemen 
a nemzetközi jog tanára. (Chicago Lan School 
és a Dí Paul College jogi tanár) A n<mz (közi 
jogról értékes és jogászkörökben nagy figyelemre 
méltatott könyvet jelentetett meg. A tiltakozó irás 
bevezetésében megjegyzi Singer konzul és tanár 
hogy minden hivatalos karaktertől mentesen, k i
zárólag, mint ahogy egy amerikai polgár szólhat 
amerikai polgártársához, fordul az Egyesült Á lla
mok külügyminiszteréhez Azt a meggyőződését 
juttatja kifejezésre, hogy a magyar békeszerződés 
igazságtalan és következményeiben veszedelmes 
Megállapítja, hogy Magyarországnak a területi 
egységhez való jogát nem vitatta senki évszáza
dokon át s az olyan békeszerződés, amely jóvá
hagyja a hódítást és teljesen védtelenné tesz egy 
országot, vét a nemzetközi jog ellen. Szerinte a 
magyar békeszerződés teljesen távol áll az ame
rikai szellemtől és gondolkozástól. Singer konzul 
utal azokra a határozatokra, melyeket Washing
tonban az intcrnácionális amerikai konferencián 
hoztak s amelyeknek értelmében Amerika soha 
sem teheti magáévá az erőszakos hódítás elvét. 
Ez az erőszakkal tett hódítás am- rikai szempont
ból érvénytelea s a megfosztottnak jogában áll a 
nemzetközi bírósághoz fordulni.

A magyar fin levelét és a spanyol követ 
tiltakozását nem egészen véletlenül lasztottuk 
ki a sok érdekesség közül. Azt gondoljuk, ez a 
két téma az, amely az Amerikában ó magyar 
testvéreinket az utóbbi időkben leginkább fog
lalkoztatta és amelyre vonatkozó írásokat a Sza
badság még most is ritkított betűkkel, feltűnő 
szedéssel szokott kinyomtatni.

— 35 m illió  em beré le t a v ilágh ábo rú  
á ldozata. Az amerikai Vörös leereszt statisztikája 
szerint a világháborúban 8,819000 embert öltek 
nteg és 5,300.000 ember lett áldozata a gazdasági 
blokádnak, a fokozott halandóságnak és a hábo
rús járványoknak. Minthogy ezenkívül mintegy 
10 millióra kell becsülni a születések csökkentését 
is annak következtében, hogy 50 millió 20 45 
év közt levő ember hadbavonult, igy a háború 
okozta veszteséget az emberéletben összesen 
35,319.000 emberre kell tenni.

Nevek, dolgok.
A Vörös Sámson, vagyis az orosz bol

sevizmus, haldoklik. Ki gondolta volna 1914- 
ben, amikor egyesek szerint a porosz militariz- 
inus mások szerint a nemzetközi és angol nagy
tőke és a francia revanche kirobbantotta a há
borút, — ki gondolta volna akkor, hogy e há
borít egyik, talán még mindig nem utolsó fázisát 
a Vöt ős Sámson haldoklása fogja képezni ? Nem 
keressük itt, hogy a dolgok természetes vagy 
természet ellenes rendje szerint jutottunk-e idáig, 
de ha belemegyünk az okfejtésbe, ha belemegyünk 
abba a kérdésbe, hogy miért élhetett olyan sokáig 
és miért volt olyan erős a vörös Sámson, vagyis 
az orosz bolsevizmus, ha belemegyünk ebbe 
a kérdésbe, akkor föltétlenül csak Paris cs 
Versailles juthat az eszünkbe. Minden bajnak, 
minden veszedelemnek az a kutiorrása, amikor 
békecsinálásra jöttek össze a szövetségesek nagy
jai, akkor mindent csináltak, csak — békét nem. 
Strucc politikát csináltak és sehogy sem akarták 
elösmerni. hogy — lehetetlen olyan alapon békét 
csinálni, amikor a háborút elvesztő országokat 
olykép akarják ártalmatlanokká tenni, hogy 
úgynevezett versaillesi palackokba erőszakolnak 
70 niillió németet, 150 millió oroszt, és azon kí
vül összesen megint vagy 70 millió magyart, 
törököt és bolgárt. A vak vörös Sámson haldok
lik ; Lloyd Georgenek talán nem sokáig kell 
ráznia Moszkva felé megvastagodott "T i, okiéi, 
de mit gondolnak, békecsi á!ó urak, a német 70 
millió, meg a több: 70 mií'ió jól érzi-e m a p í a 
bedugott palackban ?

*
Renner és Magyarország. Renner osztrák 

kancellár beszédet mondott Grácban a szociál
demokrata párt választóinak gyűlésén. Auszt
ria kizsákmányolásával, a világháború fölidé
zésével, imp riallsztikus háborúra való töt 
séf, ausztriai magyar propagandával vádolja meg 
Magyarországot. Az M. T. j.  e beszédhez, a kö
vetkezőket jegyzi meg: Európai tudomású tény, 
hogy Magyarm- zág 300 évig volt Ausztria ki- 
uzsorázottja és századokon keresztül kellet' ke
mény harcokat vívni.i az osztrák ceutrálisziikus 
törekvése ellen. Hogy milyen szemfény vesztés dr. 
Renner elmélete, éppen 191:->> n tűnt ki a leg
jobban Az azóta nyilvánosságra hozott osztrák 
Vöröskönvv tamisága szerint a háborút elhatározó 
korouatanácsban egyedül Tisza István ellenezte 
a háborúi. Ha Tiszának igazán befolyása !■ tt 
volna a monarchia politikájára, akkor ez a be
folyás a békét hozta >olna.

Ami a jelen magya, p uíika ekeni váciakat 
ilieti, iegillet-kesebb helyekről i.-mételten meg
állapítást nyert, hogy senki józan emberiiá
nak Magyarországon eszében nincs az integritási 
eszmét fegyverrel megvalósítani A magyar po li
tika a békeszerződés becsületes megvalósításának 
alapján áll és a jobb jövőbe vetett megingatha
tatlan bizalmánál: egyedüli forrása az a tény, 
hogy a gazdasági fejlődvs és a dolgok lu niie- 
rejlö természete önmagában fogja a békesze z >- 
d és i g azs á g tál a i: s á g 1 orvosolni.

♦
Milterand az uj francia köztársasági e lnök; 

még ő is hangoztatja az összes békeszerződések 
kérlelhetetlen végrehajtását, de lelkét már nem 
tüzeli az a .gyűlölet, amely a Clemencauét tüzelte 
a németek és szövetségeseik ellen. Ö sem kép
viseli még az engeszleíékeuységcl és az igazi 
belső békét, de mindenesetre ö az átmenet az 
öreg tigris gyűlölködése mán a világbékéhez 
Nem ö az, aki meg tudjon harcolni a francia 
tájékozatlansággal, azért beszél olyan keményen, 
de ő utána fog jönni az, aki már nemcsak észre 
veszi a kemény hang modulálásának szükségét, 
de fogja is merni azt már nyíltan is rokonszen
vesebbé tenni. Azt az embert várjuk.

Felveszik a népszövetségbe Németországát 
és Magyarországot. Londonból jelentik, hogy az 
ottani polit.kai körökben nagy aggodalommal 
várják a népszövetség tárgyalását Németország, 
Ausztria és Magyarországnak a népszövetségbe 
való felvételéről. A kérdés elintézése elkeseredett 
harcot Jog előidézni. A helyzetet még bonyolul
tabbá teszi az a tény, hogy a délamerikai álla
mok magatartása, amelyek pedig tizennégy szava
zatot képviselnek, még ieljesen bizonytalan. 
Franciaország és Belgium a leghatározottabban 
ellenzik a felvételt. Ezzel szemben a volt sem
leges államok (Svájc, Hollandia, a Skandináv 
államok) a felvétel mellett vannak, Anglia pedig 
semleges álláspontra helyezkedik. Olaszország 
magatartása az alix bainsi konferencia óta kiszá- 
mithatlan. Még inkább bonyolítja a helyzetet az, 
hogy Jugoszlávia és Csehország Németország 
felvétele mellett, de Ausztria és Magyarország 
felvétele ellen vannak, viszont Lengyelország 
Németország ellen foglal állást, de Ausztria és 
Magyarország felvételével óhajtja. A kis antánt

országai számuknál fogva meglehetős súllyal 
bírnak és nem lehetetlen, hogy a nagyhatalmak 
egy része engedni fog kívánságunknak hogy más 
kérdésekben a maga számára előnyöket biztosít
son magának. H ja ! Ilyen az igazság!

*
A Dilim, Magyarország és Anglia. A Daily 

Telegrapf legújabb száma a Dunakérdésről le
szögezi az Angliában uralkodó általános felfo
gást. Anglia feltétlenül a Duna szabadsága mel
lett .foglal állást és követeli, hogy a Duna meg
őrizze azt a nemzetközi jelleget, melyet a 
békeszerződés vonatkozó paragrafusai kétségte
lenül előírnak. Angliában nagy visszatetszést kelt 
a parlamenti államoknak a Duna konferencián 
tanusitett azon magatartása, mely a békeszerző
dés szellemével ellenkezően a Duna illető szaka
szaira a parlamenti államok szuverenitását akarja 
fenntartani csak azért, hogy a parlamenti államok 
a Jtözbezárl Mag\arországot bármely pillanatban 
biokadirozhassái. és kényszerithessék a kisantant- 
féle akaratok végrehajtására.

♦
Alexander ílernátot elbocsátották. A buda

pesti egyetemen a z^idó cynikus bölcselet és 
a denaturált világnézet tanszékében egy ember
öltő! i t  iill Alexander Bei.iát. Ha magyarnak szü
letik vala, mc.peked a malom alatti politizálás
nál, de zsidó létére a magyar válságot megérlelő 
cinbe: " ’T ö  o; ókora hiress éggé vált seifenstein'T- 
salamoni bő1 •• sségévT, mint például az úgy
nevezett s. é T ila lom ban Szomáliáéi. A gaüleisták 
kávéházaiban ö volt a szekularizált bócherszellem 
főtekintéiye, a lipótvárosi européerek zsurjainak 
drága mestere, a magyar Max Nordau, aki kon
vencionális hazugságnak bizonyított hazát és h i
tet. Max Nordau, az uj zsidó nemzeti állam nem
zeti hősének iratkozott napjainkban Alex n lei 
Bernát is felébredhet most a zsidó-■.acionáliz- 
musár.t. Az egyetemi tanács ; z igazoló eljárás so
rán inegvizsg dván az egyetemi tanároknak a for
radalmak alatti magatartását, Alexander Rcrnátot 
hivatalvesztés’ e Ítélte. fíietinényeit az .‘gy-í.m i 
tanárok nyugdíjtörvénye alapján családja számára 
továbbra is folyósítani fogják, de ő maga a nem
zeti kultúra kialakítóinak, a tanárságnak világ
nézetébe nem lógja többé beledolgozni magát 
és a maga idegen világát.

Dr. Vargha üy< la üü?a.
Váratlanul bár, de szerettei körében magyar 

földön, élete javában vált ki az élők sorából ; 
magyar földön, amelynek szeieteíééit illavai rab 
volt. Nehéz szívvel kellett itthagynia imádott h it
vesét, akinek ápolása közben kapta meg a halá
los betegséget és nehéz szívvel szét elett leány
káját, rokonai!, ismerőseit, de mégis boldogul, 
mert azon földön adhatta vissza megtisztult kukét 
Tcremtöjúiek, amelyen azt Tőle kapta. Gör. katli. 
papi családból származott, maga is azzá lett 
s mini ilyent küldte ki püspöke az ungvári kir. 
katli. főgimnáziumhoz gör. katli. hiitanáruak és 
hitszónoknak 1912-ben, ahol buzgó tevékeny
sége, amelynek a hit, szeret-T és tudományosság 
ápolása volt főrugója, tág terei talált. Eredmé
nyes munkálkodásának bizonyság,i a gör. katíi. 
Mária-kongregáció, a szt. Rózsafüzér, a magyar 
templomi énekkar alapítása és szervezése és az 
ezekhez szükséges aiapok megszerzése. M ind
ezekben fáradhatatlanul munl-álkodolt hol mint 
vezető, hol mint ellenőrző, gyűjtő és jutalmazó 
egyaránt s ezért n-.tn csoda, hogy aki szeretetet 
vet, az szeretetet arat is ; a tanuló ifjúság még az 
iskolán tűi és kívül is rajongó szeretettéi ragasz
kodott hozzá s még a harctéri öl is Özönével 
kereste fel tábori labjaiban.

Ami ezenkívül szabad ideje maradt, azt ön
művelésre fordította. Folyton olvasott és irt, 
számos tudományos társulatnak tagja volt, iro
dalmiing is működött, megírta a gör. knth. egyház- 
történetet, továbbá a „Skizmalikns vitapontok és 
görög fonásokból merített cáfolataik" c. nagy 
müvét. Fiuszeretetének ritka bizonyítéka az is, 
hogy c müvet boldogult édes szülei emlékének 
ajánlotta. A címlapon ugyanis ezt ír ja :

BOLDOGULT JÓ SZÜLEIM:
NÉHAI VARQHA LÁSZLÓ ÉDES ATYÁM, TB. 
KANONOK, SZENTSZÉKI TANÁCSOS, HAJDÚ

BÖSZÖRMÉNYI ESPERES-PAROCHUS 
ÉS

NÉHAI VARQHA LÁSZLÓNÉ ÉDES ANYÁM, 
SZÜLETETT SZTECZOVICH VILMA 

ÁLDOTT EMLÉKÉNEK AJ \NLVA.
Ritka szeretete, megnyerő modora és kiváló 

magyarságáért szerették tanártársai, tanítványai 
egyaránt. Boldog családi életet élt s gyászoló 
családja felé igaz részvéttel fordul mindenki.

L gyen emléke áldott és az örök világosság 
fényeskedjék neki!
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Mi lesz a kincstári elemi iskolákkal?
Ez a kérdés egy legújabban történi kincstári 

tanítói kinevezés kapcsán merült fel, amely kineve
zés mintha nem is akarna tudomást venni az ti. n. 
kincstári elemi iskolák ismert és az egész iskola
törvénnyel együtt még ma is érvényben lévő 
szervezetéről.

Tudomásunk szerint az 1907. évi XXVI. és 
a 1913. évi XV. te.-ben eszközölt tanítói fize
tések revíziójában a kincstári r. k. iskolák taní
tóinak választási és felügyeleti joga a régi kere
tekben hagyatott meg. Eszerint a kincstári taní
tókat az illető egyházak iskolaszékei hármas kan- 
díd.ició alakjában jelölik, a jelölteket az erdöigaz- 
gatóság utján a földművelésügyi miniszterin innak 
felterjesztik és ez jogot ad az illető erdöigazga- 
tóságnak, hogy a kijelöltek közti! az egyiket’ az ö 
nevében kincstári tanítóvá kinev.zze. A fenti kincs
tári tanítói állást a kormányzóság egyszerű kineve
zéssel akarta betölteni. Az illető egyliáztanács, 
amelynek iskolájához a kinevezés megtörtént, azon
nal kérdést intézett az erdöigazgatósághoz, hogy ez 
mii.ép volt lehetséges, az erdöigazgatóság viszont 
átiit a kormányzó,ságnnk és most fog eldőlni a kor
mányzóság válaszából, hogy mi lesz ezután a 
a kincstári elemi iskolák megüresedő tanítói ál
lásainak betöltésével ?

Mi biztosra vesszük, hogy itt tévedés esete 
forog fenn. Az illető egyháztanács is annyira 
biztosra vetie azt, hogy ez, ügyben összehívott 
ülésén nem vetie- pufektn ■'< a kinevezést és bár 
a tanító személye ellen kifogást nem emelt, de 
őt addig, amig a formák betartatnak, csak he
lyettes tanítóként jelentette, be az erdőigazgatö- 
sálnak, aki fizetését folyósítani hivatott.

A dologból mindeneseire az a tanúság, hogy 
•akik intézkednek, vagy intézkedési előkészítenek 
(mint a fenti esetben Pesek referens), azoknak 
tudniuk kell az ei vényben lévő törvényeket, nem
csak tudniuk, de be is tartamok.

Enyvessy Esvány szajs í. ;■ hvel
Somyörts Esvány úrhoz.

Eben az uj köztarka.-ági iletben mondok, 
hogy én is iiie,;leljem m ó i' h .b, '.elemet, pennát 
veszel: a kezeim közé mei’ hÁt vón . .y nihány 
szóm Som-göris Esvány mamin)! Mer hál mon
dok igi n szip verses szavilaíot irt, a boriul 
azut a bajiul a Rusziiiczkói Újságba! Hát edáig 
rengyin is vón az Írása de ne csak a falu pa
naszát hajóik mindég hanem essík mán nihány 
szó a mi szi ginves városi niegilhetö sigüiikrö! is. 
Ászt mondhatom ig n akuratusan rötötte versbe 
a Laborc io lól azut meg a bort, de amit bró- 
z.áb.a irt Szent E.vány ídü l meg a cent dinárul 
azt nem hagyhatom szó nélkül. Mer hát mondok 
in úgy értelmezem az írást, Imgy míg se vón az 
rendin ha inkább szem Esvány .évit cent darál
nák ki a kaién dáriumbul minthogy Som-görts 
uram levelit a zujságbul, mer hogy akár mikippen 
is tisztőjjiik az fiskálisi eszi járását, de mégis 
szent Esvány a nem csak Esvány vót de szed
nek is szent vót, mer ha nem let vón ti olan 
nagy embör akor bion nem filmnek sülé holta 
után is... Mán ,■-n csak ndó vagyok, hiába 
beszilnek a mo: ani nip, bf,gy a szentekbe nem 
kcel hini, hál most iáihalik, hogy keel, mer ii 
igen nagy ember vót. Piros betű nyomtatikkal 
van a neve ki tfve a kaién dáriu : lm asz! pég ha 
óntian k itiiiiiln ik  akkor Som-y.örls mám neve se 
vón dufla íldnep ászt meg -n, szintén Esvány, 
nem veníni szívesen, inkáb mán csak haragba 
leník a cent dór urammal!

Égisz haszonra kitsigbe estem, hogy mi 
lesz a zungvári csizma dinkai Ushorodon, mikor 
ez az fi víd szentjük, a romai katolikus temp- 
loiiyi ászlón a kipí is rajta van mikor fel aján
lotta magyar országo* boldog asszony Anyánk
nak 1 hát inán mostan ászt nem tudom, hogy ki 
vót aki
vájjon szip vót-é mer ha ojjan szip vót mint 
szent Esvány akkor tán ászt kén ászlójukra 
festeni nekik is? !

Mig egyet meg irok szip csendesen, hogy 
cent dura meg ne lása ! Tisza a háború alatt el- 
türülte a buzábul a csiriz íözist mer ászt monta, 
hogy takarikoskonyi keel a búzával mer a nyeri 
meg a háborút aki tovább bírja kenyirel. Hát mi 
edig bírtuk de bion mán a bábom is etveszet 
azut el is múlt, kenyir sincs de csiriz sincs azóta, 
hát mondok ezentúl aki jó csizmát akar, az dug
jon el e kis búzát a lekmirálók elill a csirizbe, 
mer igaz amit a fej kólára kapunk az igen alkal
matos vóna és pászolna is a csirizbe de ha a 
majszter felhasználj akor bion fel kopik ti kel
mének az álla.

Azir vigyázzanak az eldtigással mer tatárium 
yan és felkötik az olan embört aki nem akar 
ihen halni. Azir csak dugják el mer akadnak iten

HATÁRSZÉLI UJSAq

becsületes zsempészek és föláldozik magukat a 
városi nip megmentisire.

Bízok abban, hogy mi Esványok megirtjük 
egymást melyei maradtam

tisztöletel
Enyvessy Esvány ni. k., 

iparos pógár
Még azt akartam mondani, hogy nizzen ott 

Nagy kapóson valami irodai hévalal után mer ha 
valami jo hej vón abba hagynám az ipart mos- 
tanáeigen roszul niegyen.

Azt hiszem, mindenki tudja már,
hogy — a Mozaik-kör egy olyan kör, amelynek 
minden egyes pontja (vagyis tagja) egy adott 
ponttól (vagyis a művészettől) egyenlő nagy 
távolságra van ;

A Csehszlovák olyan cseh, illetve olyan 
szlovák, amilyen bécsi, illetve magyar a bécsi 
magyar;

A Katii. Legényegylet elnöke azért pap, 
mert az holta napjáig legényember marad;

Az UTK. legutóbbi bevételeiből újabb ama
tőr játékosokat vásárolt magának;

Az Ungvári Közlöny hangversenyirodája a 
közel jövőben éjjeli zenét rendez a Mozaik-kör 
művésznőinek;

A gör. kath, lelkészek egy része a . Nauka“ 
bejei ■ütése szerint Ruszinszkót tartja istenor- 
szágsitak, amelynek minél dicsőségesebb kiépí
tésén kel! fáradoznia ;

A zablisztet ezután az emigránsoknak fog
ják kiosztani, hogy adandó alkalommal jobban 
ugráljanak;

A korzót ezután is a Katii. Legényegylet 
abl ikiiinalt mintájára fogják kikövezni;

Lévén Koczka fiakeres egészen gömbölyű, 
in , .Úitapilti-H.’ ., nalhemstilca e legújabb tétele: 
a kocka köbiailalma azonos a gömbével;

A „KUzfát: asági Ojság'-ban megbokrosodott 
és az ungpaiira kiültetett lovak — narancsot 
te tt t.nek;

Lapunk felelőse a „Kiiztársasági Ojság" 
áltat neki felajánlott osliorodi Jürabbiságot csak 
azon esetben fogadja el, ha már most minden 
zsidó kötelezi magát, hogy lapjára legalább is 
10 évre előfizet:

Azt hiszem, mindenki tudja már, hogy az 
aprópéuzhiányt milyen furcsán gondolják egyesek 
megoldani.

A truíikos és újságárus aprópénz helyett 
bélyeget, a vegyeskereskedő slolverkel, vagy 

: promincii', a vaskereskedö zsindelyszöget, a hen- 
j tes disznókörmöket, Ausztria pedig volt népbiz- 
' tanokat ad vissza. Ez eddig rendben volna. A 
: baj oh kezdődik, ifogy mig valamennyi keres- 
j ketlö az aprópénz helyett kiadott lim-lomot pénz- 
j nek minősül, azt mint pénzt tőlem, vagy mástól 
j nem fogadja cl, mégkevésbé egy másik, nem is 
: beszélve egy harmadik kereskedőről. Mert ugye- 
í bár, arra még nem volt példa, hogy bálki is a 
■ temetkezési vállalkozó aprópénz helyett kiadott 
. koporsószegééri lengyelkolbászl, vagy legalább 
; is bécsi Magyar Újságot vehetett volna. De még 
! az „Ungvári Közlöny által kiadott — a lap 

értékét sokszorosan tuihaladó aprópénzt sem
fogadják el, mint olyai.

Van Európának néhány — nem sok — 
rendezett tanácsú országa ahol az állam első
rendű feladatává tette a pénzről — tellát az 
aprópénzről való gondoskodást is S ez, ha 
szabad megjegyeznem, sokkal inkább követendő 
példa, mint például az államnak az egyháztól 
való elválasztása.

Végezetül; ha a hatóságok és magánsze
mélyek nem fogadják el az állampolgárok magán
szorgalomból készítette, vagyis a hamisított száz- 
koronásokat, ne fogadják ci a kereskedők által 
kreált aprópénzt sem. Mert mig az tlgybuzgó 
valutajavitó állampolgárok százkoronása legalább 
hasonlít a hivatalosan kiadott százkoronáshoz, 
addig a kereskedők aprópénze még csak nem is 
hasonlít a törvényes ércpéuzliez. Ámbátor a 
stolverk és a törvényes étepenzkészifők feje is 
elég kemény, még sem használják aprópénznek. 
Vagy talán lágy s azért nem?

Azt hiszem egyébként és végül, mindenki 
tudja már, hogy a Ruszinszkó címerében lévő 
medve bőségesen el fogja látni a közönséget ■ 
cukorral. H“b*y Kálmán.

A város korm ányb iztosa  közhírré teszi, 
hogy a város közélelmezési hivatalánál a város 
ellátatlan lakossága burgonya szükségletét elő
jegyezheti személyenként egész ellátási évadra 
150 kg jegyezhető. A burgonya ára mázsánként 
kb. 70 korona lesz. A jegyzett mennyiség után 
a fél vételi ár előre fizetendő a városi főszám- 
vevői hivatalban. Jegyzéseket október hó 15-ig 
fogadnak el,

3. oldal.

ÚJDO NSÁGO K.
Szonett.

Irta: KISS MIKLÓS.

Átalszurták az életemet,
E lfo ly ik a jövő belőle,
Ja jtó l á lé it s hegyébe döre
Keményekkel hova lépdelek?

Elhagyom a fehér falvakat,
Keresem a rossz várost viszont,
Keresem, hogy innám az iszonyt,
Mig a torkom halálra dagad.

jö tte m  — mondom és ki szólana:
Megyek — mondom •— és ki intene
És nem hangzanék föld i zene.

Nyugodalmas az égi tanya,
Enyhit a végtelen s iri csend
—  A Szűz éji álomban izent.

— Távozó s. lelkész. Nemes István, az 
egyik helybeli róni. kath. s. lelkészt, aki két 
esztendőt töltött városunkban, a szatmári püs
pök saját kérésére Nagybányára helyezte. Nemes 
István a megszállás ideje óta nem érintkezhetett 
Szatmáron lakó szüleivel. Hogy hozzájuk köze
lebb lehessen, azért kérte püspökétől Nagybá
nyát. A távozó lelkészt különösen mint kiváló 
szónokot ismerték és szerették az ungvári hívek.

— G yászitir. Butkai Wiczmúndy Ödön, 
Zemplén-várntegye nyug. főjegyzője, a kath. kon
gresszuson a tionionnai kér. volt autonómiai képvi
selője, a Zemplén-vármegyei áit. gazd. egyesület 
volt elnöke, az 1848 évi honvéd segélycgyeslllet 
disztagja, a ntagy. térin. tud. társulat tiszteletbeli 
lagja, több közhasznú társulat és egyesület volt 
elnöke és igazgatósági tagja, földbirtokos sta. sib. 
f. évi szeptember hó 23-ik napján reggeli 3 órakor 
áldásdús munkás életének 84-ik, boldog házas
ságának 50-ik évében a haiolti szentségek ájtatos 
felvétele illán csendesen az Útban jobblétre szett- 
derült. A jó magyar nemes urak igazi példa képe 
volt, akit egész Zemplén gyászol.

A K a tii. Legényegyle t szüreti tánc
mulatsága úgy erkölcsi, mint anyagi tekínletben 

legfényesebben sikerült. Körülbelül 150 pár 
tejtetie a szebbnél-szébb táncokat. t\ rezgő tánc- 
mezőben szivet-ielket gyönyörködtető volt ások 
sok magyar-ruhás lány és a jelmezes magyar 
legények. Ismét bebizonyosodott, hogy ahol a 
Kath.' Legényegylet, »>t van az igazi Ungvár. 
Ezen a helyen rmbn i.; meg, hogy a szölőtol- 
vajok elcsíp élűn és a confetti árusításban a 
rekordot Tóth Annus, Keszler Verottka és Kállai 
Ilonka ériéi; f i, amiért ., Legényegylettől bizo
nyos ajándékban részesültek. Hál tolvajokat e l
csípni tudnak, majd meglátjuk, mikor csípnek el
egy-egy becsületes embert,

— Hangverseny. Kevés, de válogatott
számból álló, minden tekintetben sikerült hang
versenyt rendeztek a Korona ez alkalommal zsú
folásig megtelt nagytermében Katkstein Lőrinc 
éllek, Rév József hegedd és Voska zongoramű
vészek. Kellemes baritonjáró előnyöseit ösniert 
Katkstein Lőrinc néhány klasszikus énekszámot 
tűn tt kiforrottam Emlékezetes sikert aratott a 
..Gyermek panasza" • in it i  orosz dal megható 
előadásával. Ez alkalommal is igazolta, hogy vá
rosunk legjobb hangit baritonistája, kinél a sikert 
nagyban fokozza az előadás volta. Rév József 
hegedűművész adott elő egypár zenedarabot kevés 
bensőséggel. Egyébként pedig minden egyes al
kalommal' a siker révébe érkezeit. Az étiek és 
hegedű számokat Voska kisérte zongorán kifo
gástalanul

— A gö r kath . búcsú m egzavarása. 
Fájdalmasan érinti az ungvári gör kálit. Iiiveket 
a hétfőn megtartott székesegyházi búcsúnak olyan 
megzavarása, amilyenre itt még sohasem volt 
eset. Keresztfehnngasztalns ünnepére, vagyis a 
székesegyházi búcsú napjára sok ezer hivő gyűlt 
össze az ungvári püspöki templomba és pedig 
nemcsak e városból, hanem a környékbeli és a 
távoli falvakból is. A nagytemplom egészen meg
telt, a szent-misét és a prédikációt valóban nagy 
szánta hallgatta végig a buzgó híveknek. Mikor 
már a templom körül megtartani szokott körnte- 
net is elindult és a papság éppen a püspöki 
palota bejáratánál az evaitgeliuin-olvasásra állott 
fel, - megállítván ezzel az egész processzlót — 
éppen akkor két, fával megrakott szekér köze
ledett a városháza felől és egyenesen a Káptalan- 
utca irányába tartott. A tömegből valaki meg
állásra kérte a szekereseket és azok nem is vo
nakodtak volna nyugodtan bevárni a körnienet 
elvonulását, de valahonnan előugrott egy egyen
ruhás konyhaművész hadfi és hangos kiabálás 
között azért is neki indította a két terhes sze
keret nemcsak a tömegnek, de sgyenesen a püs-
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pöki palota bejáratának. A palota bejáratánál 
evangélium-olvasásra felállott papságnak alig volt 
hova kitérnie, nagy lett a zavar a liivek között 
is, az evangéliumból egy szót sem lehetett többé 
megérteni, de annál hangosabb volt a még min
dig méltatlankodó konyhaművész hadfi. De hogy 
is ne méltatlankodott volna, mikor ő a konyha
főnöke, vagy mi a kő, Paris tábornoknak, akinek 
lakása tudvalevőleg a püspöki palotában van és 
akinek konyhája céljaira — úgy látszik -~ sür
gősebb volt a fa, mintsem hogy a konyhaművész 
hadfi csak egy pillanatig várhatott volna! Más
kor sem szokott ő várni I Vasárnaponkint vágatja 
fel a fát, amikor a közvetlen közelben lévő szé
kesegyházban javában áll az istenitisztelet! Hja! 
Autonómiánk van, nekünk már nem parancsol 
senki, csak legfeljebb az ilyen konyhaművész 
urak, akik már nagyobbaknak képzelik magukat 
minden elképzelhetönél I Legfeljebb az ilyenek 
nem törődnek ünnepeinkkel, vallásunkkal, püs
pökeinkkel — más mindenki tudja, hogy nekünk 
autonómiánk van, ttgy-e politikai és katonai kor
mányzó urak, hogy tudja ?

— A csicserl műkedvelő ifjúság f. évi ok
tóber 3-án a Simító helyiségben táncmulatsággal 
egybekötött ifjúság szini-előaddst rendez. Színre 
kerül a „Próbaházasság" c. vig szittmü 3 felvo
násban.

Egy olyan ro kkan t, akinek jobb lába 
nincs és bal lábára 42-es számú csizma felel 
meg, jelentkezzen Írásban vagy szóval lapunk 
kiadóhivatalában. Ép lábára egy polgártársunk 
ajánlatából jó csizmát kaphat.

-  A K atii. Legényegyle t szüreti lánc
mulatságán felülfizettek, illetve jegyeiket meg
váltották a következők: Taliy Ábris föesperes, 
Qaar Ödön, Dudás Mihály 50—50 K, Jaczik 
Miklós, Spatnyik Béla, Hannel Antal, dr. Eper- 
jessy józsef, H. I. 20 20 K, Landa Károly 15 
K, Pcsölinszky András, Szinay János, Zahoránszky 
Gyula, Csízek Gyula 12— 12 K, N. N., Paulovszky 
János, Flach Jakab, Tirpák János t i  — I I  K, 
Hamady Mihály, Kiss I., Malinics Péter, Siposs 
Béla, Horváth Lajos, Steierer József. Janusovszky 
János, Kállay Mihály, Sztojkovics Gyula, Szolánszky 
Gyula, Pri'ula József, Szolánszky Ferenc, Molnár 
Sándor, Tóth János, Orosz Gyula, Babjak Béla, 
Keszler Gyula, Kássa József, Sztupár András, 
Forenszky Géza, Rády János, Szabó György, 
Adler N., Kerekes István 10— 10K, Keszler János 
9 K, Puschauer János. Koltut József, Riuger 
Gyula, Varga János, Süvöltős Sándor, Kurucz 
Mihály 8 8 K, Kom Sándor. Demján Géza, 
Sápos István 7—7 K, N. N. 5 K, Bogdán József, 
N. N., Vojtkó Ferenc, N. N., Demkó János 3—3 
K, Kereizthury Júlia 2 K, 11 jegyváltó 1 - 1 K. 
Önzésén 658 K.

— Tanító -vá lasztások. Dobóruszkán Vai- 
kovics Györgyöt egyhangúlag róni. kath kántor- 
tanitónak választották meg. Elődje Somogyi Endre 
volt, akit a fogadalom le nem tétele miatt a kor
mányzóság elbocsátott. Somogyi Endrének ele- 
villhetetlen érdemei vannak Dobóruszka utolaó 
két évtizedének művelődét' és gazdasági életé
ben. Valkuvics. aki ezelőtt felsódotnonyai tanító 
volt, méltó utódja lesz az eltávozónak, akit ha 
valaha vonzottak, most vonzanak csak igazán 
vissza a debreceni puszták. Csapon Jenáky Lajost 
választotta meg a róni. kath. hitközség a 
Rónay Gyula Somogyiéhoz hasonló távozásával 
megüresedett kántortanitól állásra. — Szennán 
Kántor IV. lett az uj róni. kath. tanító az 5 éve 
orosz fogságban sínylődő Sirola Emil visszajö- 
vetele idejéig. Az ungvári róni. kath. egyházta
nács a Rácz Pál elbocsátásával megüresedett 
helyet llnüák  Józaef oki. tanítóval töltötte be 
addig is, inig a szabályszerű választása megtör
ténik.

É rtekezle t a tnngyar g liin i. ügyében. 
Csütörtök délelőtt volt a kormányzóságon a róni. 
kath. magyar gimnázium megnyitásának ügyében 
az első értekezlet, amelyen az orvosi szakvéle
mények egész meztelen igazságukban tárták fel 
a gimnázium körül folyó harcot. Az egéizség- 
iigyi referena azzal az érveléssel állott elő, hogy 
a délutáni tanítás azért nem engedélyezhető, mi
vel a déli egy óra szünetidő nem elég arra, hogy 
a tantermek kiszelőztessenek s Így a délutáni 
tanítást rossz levegőben kell megfojtani, ami fe
lette ártalmas a növendékek drága egészségére. 
Hogy ez az érvelés mennyire naiv és félreveze
tőire alkalmai, azt nem szükséges külön kiemelni. 
Gyanús, hogy a magyar tanuló ifjúság egész
lége egyszerre olyan drága lelt, hogy az egész- 
légügyi referens szinte beteggé vált az aggódás
tól. Hogy pedig az egészségügyi referens ne le
gyen beteggé az aggódástól, inkább nem enge
délyezik a tanítást. Így aztán úgy a referens, 
mint a diákok egészségesek maradnak.

— H o n fitá rsa in k  — A m erikában. Min
denkit érdekel, hogy mit csinálnak, hogy élnek 
a mi honfitársaink Amerikában? Cak úgy talá
lomra kiragadunk néhány hirt azokból, amiket a 
.Szabadság” című amerikai magyar lapból olvas

tunk. lváncsik Boris fonto l hazai ügyben keresi 
a munkdes-oroszvegtsi Csigás-lányokat, vagyis 
most már .nagyságos asszonyokat". Hogy a „ró 
luk tudók" fogják-e értesíteni nevezett Boris kis
asszonyt Box 26. Blaine, O. címre, azt nem tud
juk, de biztosra vesszük, hogy az alábbi „meg
keresés” sokaknak fogja a szivét megdobogtatni: 
„Keresem Zcmpléninegye, Kirdlylielmeci illetőségű 
sógoromat, Juhász Ferencet, aki 1917-ben orosz 
fogságba esett s aki, ha él, Szibériában van". 
„Aki tud róla, tudasson feiőle, Írja Bajusz Miklós 
(2832. Vine Ave., doraine 0.) és mintha mar 
biztosra veimé, hogy a sógor előkerül, még fiz 
ő számára is Írja e néhány szót: „Értesíts, ha 
életben vagy 1“ Bacsinszky linréué egy ungme- 
gyei (mokcsai) asszonyka, Kotyuk Istvanné az 
atyját keresi. Kívánjuk, hogy levél helyeit maga 
látogasson el lányához Box 198. Mullhall, Pa-ba 
az üreg Bacsinszky, aki azelőtt Passaic, V. J. 
környékén lakott! — De nemcsak keresik, de 
néha fel is találják egymást az Amerikában élő 
honfitáriaink I Például — a keresztelőkön ! A 
viszlói származású (Borsod-megye) Tóbiás János 
Kynch Ky - i bányászt vékei (Zemplén m.) szü
letésű neje, Kertész Erzsébet fiu-gyermekkel aján
dékozta meg, akit Ottó és Imre névre keresztel
tek meg. A keresztszülők Horváth Imre és neje, 
Veres Róza voltak. A kis jövevénynek az öröm- 
szülőkön kiviil legjobban a nagymama, Kertész 
Jánosné, szül. Palkó Róza örült. A keresztelési 
ünnepélyen a Lévai Afiklós magyar bandája mu
zsikált. — Garyban az ottani Ref. Egyház nagy 
előkészület után tartotta meg templomának alap
kőletételét.

— Rendelet. A politikai közigazgatás fő
nöke elrendelte, hogy a baleset- és betegség 
biztosítási járulékokat csehszlovák koronában, 
kell fizetni. Akinek ilyen pénze nincsen, az négy 
le nem bélyegzett koronát tartozik egy csehszlo
vák koronáért fizetni.

— M ozi vagyis a fényjátéksziniiáz. E héten 
hosszú időre bezárul a mozi, vagyis a fényjáték- 
ház, hogy helyet és közönséget adjon a színé
szeknek és az ő sokkal drágábban mutatott mű
vészetüknek. A szegényebb néposztály (mely 
meghatározás ezidőszerint a keresztény h ite lle l- 
Melleket foglaija magában, teljesen szórakozás nél
kül marad Vagy legalább is ritkábban jut hozzá, 
mert hiszen a színházi belépődíj ugyancsak sok
szorosa a mozi belépőnek. Igen üdvös volna, ha 
az eddigi gyakorlattól eltérőleg a színházi szezon 
idejére is engedélyeznék a fényjátéksziniiáz mű
ködését, legalább is délutáni előadásokra. Javas
latunkat azzal is indokoljuk, hogy a fényjáték- 
szinház ma már legalább is olyan mértékben ál! 
a kuliura szolgálatában, mint a színészek szín
háza.

K ik  ad tak pénzt a népbiztosok védői 
nek? A magyar bolseviki nébiztosok védőinek 
megkeresésére a német-ausztriai szociáldemokrata 
munkáspárt titkársága szombat folyamán egy ok
mányt küldött, amelyben igazolja, hogyan kerültek 
a pénzek a népbiztosok védőihez és kik gyűjtötték 
azokat. A hivatalos iratot Hajós Béla Ödön k i
rályi közjegyző lefordította és hitelesítette, az 
eredeti német nyelvű okiratot Becsben a párt 
titkársága Ulltnan Gyula dr. királyi közjegyzőnél 
állította ki tanuk jelenlétében. Az igazoló okirat 
szószerinti szövege hitelesített magyar fordításban 
a következő: „  A német-ausztriai szociáldemokrata 
munkáspárt párltitkársága Ausztriában, Wien, V/L 
Reclite W ienzeile97. Telephon: 8335. Wien, 1920. 
szeptember 15. Igazoljuk, hogy Német-Ausztria 
szociáldemokrata pártjainak általános nyilvános 
gyűjtése által Német-Ausztria szociáldemokrata 
párt pártkasszájába összegek befolytak Magyar- 
országból menekült és vádolt szociáldemokratáinak 
jogvédelmére. Amsterdam, Tsecho-Slovákia szo
ciáldemokrata pártjainak Newyoik, Sancr-Loui, 
Milwauke. Chicago, Briissel, London angol, német 
és magyar munkásainak gyűjtéseiből népbiztosok 
és más vádlottak perére dr. Nagy Mihály ii yvéd 
kezeihez 250,000 (kettőszázötvenezer korona) két 
tételben és pedig 1920 május 10-én 120C00 
(Egyszázharmiucczcr) korona és 1920 július
18-án 120.000 ( Egyszázhúszezer) korona utaltatott 
át. Német-Ausztria szociáldemokrata munkáspárt 
titkársága helyett: Skaret Ferdinánd s. k. titkár 
és Jeneschik Autal s k. pénztárnok.” Ezt a hi
vatalos iratot különben a védők átnyújtották 
Stocker dr. kúriai biró, tárgyalást vezető elnöknek.

— Lengyelország a kis-antant ellen. 
A N. W. Tagblaltnak jelentik Varsóból: Több 
lengyel diplomáciai képviselőt Varsóba hívtak, 
hogy a kormánytól utasításokat vegyenek át arra 
vonatkozólag, milyen magatartást foglal el Lengyel- 
ország a kis-antanItal szemben. Lengyelország 
nem helyeselheti a kis-antant megalakulását, mert 
ez ellentétben áll a Balti-tengertől az Aegei-ten- 
gerig terjedő szilárd blokk megalakításával. A 
külügyminiszter már tanácskozott a berlini, buka
resti, budapesti prágai és konstantinápolyi lengyel 
képviselőkkel.
Nyomatott Füldesi Gyula könyvnyomdájában, Ungváron.

N YILT -T É R *)
Ki a hazug?!

Ezt kérdi az én kedves 0 . S. barátom! 
El akarja hitetni, hogy ö igazat ir, s hogy el
palástolja édesatyámról irt cikkének hazug (való
ban buta és nevetséges) állításait, belém ka
paszkodik. Engem küld tanulni (a klasszikusokat) 
pedig neki kéne még tanulni egy kis — becsületet.

Kedves öregem! Magának már nagyon lágy 
az agya és rövid a memóriája, eszébe kell tehát 
juttatnom, hogy nem az volt az az „enyhe kis 
disznóság", amit maga az édesatyámra fog, hanem 
az volt az elég nagy malaczság, amikor azt hazudta, 
hogy a két lakó helenkint dolgozik öt napot, 
vagyis havonta 20 napot. Ön becsületes ripor
ter — a 2 napból 20-at csinált. Ez nem hazug
ság ? Emellett még maga kérdi, hogy „k i a hazug"?’ 
De hogy mégjobban megnyugtassam afelől, hogy 
maga a hazug, s magának lesz kiporolva a nad
rágja a bíróságon, üt közlöm Gronkáné nyilat
kozatát :

Alulírott ürouka Ferencné, két tanú előtt kijelen
teni, s ha kell esküvel is megerősíteni, hogy én Dob- 
rovszkiné őnagyságának, háziasszonyomnak, soha többet 
mint két napot havonkint házbér fejtben nem dolgoztam. 
Tavaszkor is szívesen felajánlottam  a két napot, mert 
jó l esett, hogy lakást kaptam. A hetenkinti konyhai mo
sogatásért, melyet kisleányom végzett legtöbbször 
külön is honorálva lettünk.

Ungvár, 1920. szept. 23.
Előttünk :

Romncsa Kálmán Gronkn Ferencné
Szávka András

referens.
S még egyel drága barátom ! Ajánlom ö n 

nek, hogy mielőtt riportot ir, győződjön meg a 
valóságról. Győződjön meg arról, hegy a másik 
lakó, Búgra József, ki feleségével és fiával már 
egy fél év óla a lakásban van, azóta semmi ház
bért nem fizetett és semmit nem dolgozott. De 
kérdje meg dr. Reismann rendörorvost is, hogy 
édesatyáin nem-e betiltatta általa az egyszobá- 
ban való .tömeglakást. •

Ugylátszik kedves G. S. ur maga lábtno- 
mokat keres a hóban. Csak annak örülök, hogy 
a H. U.-t ajánlotta olvasásra s nem a volt újhelyi 
„Vörös Hajiial'M , (melynek annak idején szerkesz
tője volt) vagy az „Ungvári Közlönyét (melyet 
most boldogít.)

Maradtam hazug kis öregemhez a legújabb 
szeretettel a sajtóperig: „aranyos kis fia“ ;

„Nándorka".
* E rovatban közlöttekért felelősséget nem vállal 

a szerkesztőség.

Szerkesztői És kiadúhivatali üzenetek.
I fj. Szom batliy A n ta l, Ladm óc. A ju l. 3.-ról kül

dött 18 K be van irva. Mi a lapot rendesen küldjük.
K. M. Ön az, akinek valamikor a Zászlónkban 

jelent meg az első verse? írjon valamit magáról 1
Beregszász. A kormánybiztos ur nem tett helye

sen, amikor a róm. kath. tanulókat is levizsgáztatta a 
hittanból, mert a róm. kath hitoktató nem tett fogadal
mat. Neki semmi köze ahhoz, hogy akihez tartozik, mi
képen intézte volna el úgy az ügyet, hogy a róm. kath 
tanulók rövidséget ne szenvedjenek. Tette csak egyszerű 
hatalmi túltengésből eredhetett, vagy ami még rosszabb: 
a Canon nemismeréséből

SzővetkezstEk és vagyeskeraskeilöít fiyye ln iéhe!
J  r  anx i'űaiéyletét legolcsób
b a n  és leg jobban  c s a l i  I s

M O S K O V IC S  L Ő R IN C
3 1 T cégnél w V fíx h c t i  be.

eladó Onczay Sándornál, Tibán.

HÁZ ELADÓ
a, S z o 'to rá .n c l-V L tc é .'to a n .

N A G Y  K E R T T E L .
Bővebbet Szobránci-u. 14. sz. a.

Egy tapasztalt és a Sorbontól nyert bizonyítvány

F R A N C IA  nyelvből
leckéket ad és arra Berlitz-módszer szerint megtanít.

Leckéket adna lakás ellenében is. 3 2 Címe Rákóczl-utca 19. szám.




