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SZ IL Á N K O K .

Világnézetek har
cát éljük. A diadalmas keresztény világnézet 
diadalmas harcát, az egész világot lángbaboritó 
destruktív materializmus ellen. A Rolscitildok, a 
Mandelek, a világuralomra törekvő zsidó impe
rializmus veresége volt ez. így történi meg, 
hogy 1920 január 17-én Versaillesben Deschanel 
Pál klcrikú is nacionalista képviselői, óriási szó
többséggel (734 56), a francia köztársaság el
nökévé választották.

*
LÁBNYOMOKAT láttam a mostani véko

nyan havas januárnak 15-én a Közlöny hasáb
jain. Kíváncsian követtem, vájjon hová vezetnek? 
Nem kellett sokáig törnöm fejemet rejtélyek ki- 
hüvelyezésén, nem kellett messzire kísérnem a 
lábnyomokat; egy pár lépés elég volt arra, hogy 
fölfedezzem Pékár Gyulának N\omok a hóban 
cimü rajzát, mely először az 1913. évi Míkszálh- 
Almanach, később a szerzőnek több apróságával 
egyiitl egy külön kötél révén nyomódott bele 
nem könnyen szétolvadó módon az olvasni sze
retők fehér emlékezetébe. Pompás nyomok azok, 
telepatikusán éleslátást! az a világfi feslömüvész, 
aki a télnek szűz havából annyi bensőséges 
holmit bír kiolvasni. Milyen beszédesek is azok 
a nyomok az előtl, aki ismeri a nyelvükéi I S 
liellyel-közzel milyen érdekesen izgalmasak s 
végül milyen meghatóan tragikusak I Megked
veltem a lábnyomok után való kirándulást s 
megindultam a Közlöny lábnyomain. A gy. f lalp- 
jegytl nyomok szintén egy nő s egy férfi idő
jének titkait leplezték le kiváncsi szemem előtt. 
Ámde az ö idilljük már vaskosabb érzékiségre 
vetkőzött, mert egy nem egészen teljesigényü 
jelenetet mesélő hótaposásoti túl néhány lépéssel, 
egy ülőpadnak szintén havas szinterén, nyiltun 
ill le nem irható bensóség esett meg. amitől 
szemérmesen visszaliökkentem s niegfeddettem 
magamat kandiságom miatt. Mi a kő is leli en
gem, hogy lábnyomok után vizslatok? Sőt tovább 
menteni: kezdettem szemrehányással illetni ma
gamban Pékár Gyulát, hogy miért csábit máso
kat lábnyomok firlalására? Ha ő nem lábnyomoz., 
akkor bizonyára a gy. f lalpjegyfl lábnyomok se 
rajzolódnak a Közöny nem egészen hófehér 
hasábjaira s én nem jutok abba a helyzetbe, 
ho„y az ülőpados jelenet bikának kiolvasásakor 
csiklandozásra hajló idegeimet felizgassam.

Fajunk védelméről.
Egy ezelőtt két esztendővel meg- 

irott cikk jelenik meg ilt, lapunk mai 
számának vezető helyén. Két évig vá
rakozott e cikk a szerző asztalán, 
várakozott a jövendő napokra, amikor 
ilyen soroknak is szabad lesz már 
napvilágot látniok. Mert, sajnos, akkoi 
nem lehetett. Akkor még ezt a kije
lentést, hogy „magyar fajunkat az őt 
fenyegető sok veszedelemtől meg kell 
védenünk -, nem volt szabad leirni. 
Nem engedte meg a „társadalmi béke", 
amely mögött a magyar fai inegrou- 
tójának, az idegen fajnak érdeke rej 
főzött. A felelős szerkesztő, akinek a 
cikk megjelenése .felett döntenie kellett, 
azzal a tekintettel nézett a cikk Író
jára, amelylyel a vakmerőségig elszán
takat, bár igazságos küzdelemre fel
készülteket, szokták vég g nézni. Volt 
a nézésében elismerés, vágy, kivánság, 
de nem volt benne erő, bátorság és 
elhatározás. A cikk nem jelent meg, 
pedig azóta bebizonyosodott, hogy 
éppen a huszonnegyedik órában 
hangzó • kétségbeesett feljajdulás volt 
az a vesztébe rohanó magyar fainak 
a veszélyből való visszarántására; 
azóta bebizonyosodott, hogy azt a 
cikket nem egy újságba, de minden 
magyar ember szivébe tüzes belükkel 
kellett volna beleégetni. Ami akkor 
elmaradt, megtörténik most A magyar
ságnak szólott az a cikk. az a ma
gyarság most is itt vau és alapjában 
nem változtat a dolgon, hogy ez a 
magyarság azóta, bár ugyanazon föld, 
de más ország lakója lett, mert az 
öt fenyegető veszedelem most is

ugyanaz. A cikket akkoriban a 
felelős szerkesztőhöz címzett levél 
alakjában Írták, a történeti hűség 
kedvéért igy fogjuk ezt leadni most is.

Felelős Szerkesztő U r! A „Határszéli Uiság" 
legutóbbi (ötödik) számának vezéi cikkében*) 
erősen felvillan a világháborúban legjobban vitéz
kedő magyar fajunk iránt való szeretet és lelke
sedés lángja, valamint megcsillant annak jövő 
sorsa fölött való szomorúság rejtegetett könnye is 
A „H. U /‘ cikke már céloz egy fe .érfedelii 
egyszerű füzetre, amelynek címe: Fajunk vé
lelme. író ja : Kiss Sándor. A füzet megjelent 
Budapesten, mint a „Cél" cimü folyóirat 1917. 
évf. 11. számának külön lenyomata. Engedje meg, 
Felelős Szerkesztő Ur, hogy a magyai f un 
iránt való szeretettől és annak jövő sorsán való 
aggódástól indíttatva, erről a füzetről szóljak, 
annak gondolatait, bár röviden, de szélesebb 
körben ismertethessem!

„Pusztul, enyészik a faj kezdi a tanul
mány — ha a hozzátartozó fajvérek megfogynak, 
gazdaságilag, erkölcsileg lezüllenek: ha a faj más 
népfaj igájába kerül, ha a fajiság összekuszáló- 
dik, átszövödik idegen vonásokkal, melyek ellen
keznek a faj múltjával, életfeltételeivel, intézmé
nyeivel, hivatásával. Az ilyen fajpusztulást 
organikus pusztulásnak mondja a tanulmány, 
amely pusztulásnak — ha jókor észreveszik 
elébe lehet vágni; csak föl kell ismerni a beteg
séget és az orvosságok beszedését, az életmód 
megváltoztatását nem kell hagyni a végső 
stádiumra.

■) Az a cikk, amelyre hivatkozás történt, 1918, 
febr 2-án lapunk jelenlegi felelős szerkesztőjének tollá
ból jelent meg a H. ti.-bán és nagyon kemény igazsá
gokat mondott ki a magyarországi sajtóról, mely a nem
zet megrontója lett.

Lapunk mai száma 4 óidul.

Ezután megállapítja a tanulmány Írója, hogy 
néhány évtized óta a magyar fajon is az orga
nikus bomlás tünetei mutatkoznak. A fajvérek 
fogynak (egyke-rendszer , a magyar gazdaságilag 
és erkölcsileg ziillik (a magyar föld és nemzet- 
vágyon zsidókézre jutása, erkölcstelen könyvek 
és lapok, a bűnözés slatisziikája). a magyar 
fajiság összekuszálódott, átszivódott idegen 
fajisággal, de úgy hogy a magyar történeti ha
gyományait, j > tulajdonait elveszti és azoktól a 
fajoktól, amelyek hatással vannak rá, a rosszat 
veszi át, nem pedig a jó t; magyar politikája, 
határozott célokra rátermett harcosokkal folytatott 
magyar politikája már nagyon régen nincsen 
a magyarnak.

Váljon mi a magyar faj halálos betegsé
gének a neve és jellege? kérdi azután a ta
nulmány írója. A kérdésre válaszolva megálla
pítja, hogy a magyarnak, mint turáni népnek, 
hajlamossága van a failuiiyasdgra, amely ha 
benne kifejlődik, akadálya annak, hogy a magyar 
maga köré nézzen, hogy gondolkozzék, szóljon 
és cselekedjen. A fajtunyaság átkos eredmény, 
hogy a magyar, csakhogy neki gondolkozni és 
dolgozni ne kelljen országának határai között 
lassan-lassan átengedte egy élelmesebb fajnak 
mindazt.kát a tériileteket, ahol észfoglalkoztatás 
és sz irgalom nélkül nem lehet megélni Sajtó, 
tudomány, művészet, ipar és kereskedelem igy 
kerüllek ki a magyar kezéből, illetve igy jutottak 
egy idegen élelmesebb fajnak a birtokába, amely 
azután a körülményeket teljesen és mondhatjuk, 
igen sokszor lelkiismeretlenül használta ki a 
.maga javára, a magyar faj testi-lelki kárára. 
Már ott vagyunk, hogy nem vagyunk. Már ott 
vagyunk, hogyha akarnék sem lehet többé saját 
gondolatunk, saját vállalkozásunk, saját földünk, 
saját hasznunk a saját földünkön. A zsidók ma
gúi; hoz. ragadván a sajtót és a szellemi vezetést 
maguk állapították meg, maguk szabták meg az 
irányt, mii en gondolatokat, milyen eszméket 
dobjanak koncnak a közérdeklődés elé, amelyen 
a magyarok egymás között addig rágódjanak, 
hogy magukról es a zsidókról egészen megfe- 
letkezzenek. Mindig tudtak gondoskodni róla, 
hogyha egy eszmén már eleget rágódtunk, mást 
dobjanak elénk. Ma még önálló vámterület, hol
nap önálló hadsereg, holnap után már a közös 
vám és a közös hadsereg a jobb Ök lévén 
Magyarországon a sajtó, az ö cenzurájukon ke
resztül jutott el hozzánk minden a külföldről, 
a tudomán is és nem úgy jutott el, ahogy az 
nekünk magyaroknak hasznunkra lehetett, de 
úgy, .amint az ö érdekeiknek szolgált. Egészén 
más péld. nálunk a szociálizmus, mint Német
országban. Ott erősen faji, a faji összetartás 
erősítője, nálunk nemzetközivé tették, úgy hogy 
aki szociáldemokrata, az a magyar fajra nézve 
teljesen elveszett. A tudományt is meghamisí
tották. Darwin, Haeckel. Spencer felfedezései 
mindenütt fa / i öntudattá gyúrták át a kullurnépek 
nemzeti öntudatát, csak Magyarországon neveltek 
kozmopolita és vallástalan embereket. Hogyan 
lehel ez? Mert a zsidó „m i tudósok" ezeknek 
munkáit nagy óvatossággal ültették át magyarra, 
nehogy a fajikig oktató elemek előtérbe lépjenek, 
viszont szorgalmasan al ilmzogatták az uj tanok 
vallástalan és antinacionálista kijelentéseit, hogy 
a magyarban aludjék el, haljon meg a magvar 
és a hivő keresztény, a magyar oszoljék meg 
két vagy több pártra (nemzed, nemzetközi, hivő, 
hitetlen) akkor nekik több fronton könn) i lesz 
felvenni a harcot egy esetleg öntudat' i ebredő 
halálos beteggel.

A magyar, mint gondolkodni nem igen 
szerető, ezért könnyen szugeralható faj, felült 
egyrészt a fent említett politikai uszító eszmék
nek, amelyek figyelmét a zsidóról elterelték, 
másrészt magába szívta a meghanf mtott tudo
mányt és esküdött arra. A zsidó sajtó betető
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zésül megcsinálta még azt a mesteri trükköt is. 
hogy általános felfogásá tette: Nem müveit ember, 
aki a zsidó kérdésről Írni, beszélni mer. Meg
állapították, hogy Magyarországon nincsen zsidó
kérdés, azt csak a sötét középkorba valók", a 
„csukások", a „hecckáplánok", a „maradiak" és 
még nem tudni, hogy micsoda „sötétben bujkáló 
klerikális papzsákok" csinálják. A .magyar nép 
ezt is elhitte, velük szavazott, a zsidó pedig 
gúnyosan nevetett, gazdagodott, gyarapodott s 
már már elfoglalja a theologiai kathedrákat is, 
ha ugyan az egész vallásoktatást és a theologiai 
főiskolákat is be nem fogja még egészen szün
tetni Mert ha csak a magyaron múlik, az is 
meglehet. Hogy következetlenséget vagy hasonlót 
bizonyítanak rá, attól ö már nem fél. 0  már 
irhát, beszélhet, tehet amit akar. A tökét, amig 
teljesen nem volt a kezében, veszedelemnek 
mondotta és ellene uszított; most, hogy már 
majdnem teljesen a kezében van. most mar nem 
veszedelem, sőt a Világ egy illőben nap-nap 
mellett azt irta: Elő kell segíteni a töke felhal
mozódását, mert a töke csak akkor omolhatik 
össze, hogyha veszedelmesen megnőtt. De most, 
hogy az ö kezükbe sikerült, megnőnie, már nem 
uszítanak ellene, legfeljebb a paraszt ellen uszí
tanak, mert annál még van valami és attól vala
hogy nehezebbé vált a földnek elorzása . Soha 
ennél — Írja Kiss Sándor soha ennél arcát
lanabb képmutatást nem látott az emberiség! 
íme: a szocializmust lényegével teljesen ellen
kező célra is fel lehet használni! Csakhogy a 
zsidóság összehalmozzon minden vagyont és 
értéket, kezébe kaparitson minden hatalmat — 
aztán nem kell többé félni semmi féle sors- 
fordulattól."

Sok mindenről esik még szó ebben a fü
zetben ; többek között a faji öntudat nevelő- 
eszközeire is rátér a szerző és agy találja, hogy 
az ifjúságot evégből első sorban vallásosan kell 
nevelni, de ki kell elégíteni lelkét az igazi tudo
mánnyal is. „Fajvédelmi harcunkban az öreges 
siránkozó, humorizáló tenort fiatalos tűznek, 
zordon elszántságnak kell felváltania, olyannak, 
ami imponál és megragad. Elő kell mozdítanunk a 
természettudományos műveltséget a maga eredeti
ségében és egyetemességében. Ha kisajátítjuk a 
természettudományos kultúrát, az ellenség ke
zéből hamarosan ki fog esni a hamis fegy
ver . . . stb."

Felelős Szerkesztő U r! Hogy „bocsánatot 
kérek" stílusban beszéljünk amikor étet-halálról 
van szó, az soha sem volt okos eljárás. Amikor 
egy faj életéről van szó, akkor meg éppen 
indokolt a bátor, őszinte beszéd Ez a kis füzet 
igy vau megírva, nekünk ezt igv kell tudomásul 
vennünk és igy kell folytatnunk. Bárha a lelkes, 
igaz szó felébresztené, életrekeltené. fölgyógyi- 
taná, föltámasztaná alvó, beteg vagy talán tetsz
halott, de mindenesetre elgyengült, tehetetlen, 
alig lélegző bús magyar fajunkat!

*
Ez volt az a cikk, amely két évvel ezelőtt 

magyar lapban nem jelenhetett meg, mert az 
akkor vakmerőség lett volna. Ma már megjelen
het, bár többé nem hallhatja azt meg az egész 
magyarság. Két fele, négy fele vagy talán száz 
felé vagyunk megosztva és ami könnyű lett volna

Y ísswest. n a lé k e x é ti.
Irta Gaar Iván.

Elért engemet is a féhzázadot meghaladt 
kom emberek réme: az álmatlanság. Órákat 
töltök ébren, amikor mások a legboldogabb 
álmukat alusszák. S ilyenkor megelevenedik előt
tem a múlt; gyermekkorom éppúgy, mint az 
élettel való küzdelmein ideje, boldog ifjúságom, 
s az azt követő gyászos esztendők után be
köszöntött újabb tavaszi napsugaras idők.

Magam előtt látom mindazokat, akiket sze
rettem, s akik engemet is oly igazán szerettek; — 
elvonulnak szemeim előtt barátaim, ismerőseim 
százai, akik már rég porladoznak, de nem 
kerülnek el ellenfeleim sem.

Ott látom, ott érzem magamat szülőfölde
men mint gyermek, aki a legmelegebb szülői 
szeretet közepette gondtalanul, játszva töltötte 
napjait, — újra átélem iskolás korom éveit, ami
kor már éleznem kellett, hogy az élet nemcsak 
örömöket ad, de kötelességet is ró a földi 
halandóra.

Hosszú esztendőknek öröme, bánata, leélt 
életéveimnek nagyon is nagy változatossága 
mintha csak ma történnek meg velem : úgy érzem 
az álmatlanság idején.

S a képek, a megtörténtek, a múltam nem 
időrend szerint vonulnak el elöltem; nem, mert 
mig gyermekkorom egyikét még befejezve sem 
látom, már elhalványodik, hogy másiknak, az 
évtizedek után következettnek adjon helyet.

Nehéz órák. Az ember újra átéli életének

két évvel ezelőtt, ezerszer nehéz, síit lehetetlen 
most, hogy I. I. a faj egészét egy érzés, egy 
gondolat, egy valóság, egy életkedv egy feltá
madás! vágy hassa át teljesen!

Itt van a kutya eltemetve.
Minden jel arra mutat, hogy az itteni ke

reszténység és fökép a keresztény magyarság 
ellenségei a múlt hetekben azért és csak azért 
állították fel a munkácsi színészek tépett kuliszáit, 
hogy azok mögül bennünket provokáljanak, kö
zelebb csaljanak az elrejtett fegyvernemekhez, 
lehetőleg holtra sebezzenek vagy ha ez nem 
sikerül, legalább is megbontsák az eddig köszirt- 
ként együtt állott keresztény falianxot, megrémít
sék a gyönge szivüeket, legjobbjaink közül is 
félrevezessék az ö terveiken egykönnyen át nem 
tekintő keresztény szemeket. Immár kétségtelenné 
lett, hogy az a semminek látszó színházi ügy, 
amelyen összejöttünk, csak castis belli, csak 
mellékes körülmény és amikor nekünk most 
parírozni kell, csak természetes, hogy mi is el
hagyunk színészeket, színfalakat, kritikust és 
kritikát és nem oda villantjuk keresztes pengén
ket, ahonnan látszólag személyünket fenyegeti 
baj, hanem csa.kis abba az irányba, ahonnan 
szent ügyünket érheti veszély.

Abból a nekünk irt és jól rekiamirozott 
írásból csak egy dolog érdekel bennünket és ez 
nem az a levél végén cserdiilni akaró mucsai 
eszköz, hanem egy, a levél legelején felvillanó 
boszorkányos, ijesztő, alattomos lidércfény, amikor 
a hét dűlt betűs sorban egy múl, heti szilánkunkra 
válaszolva ezeket Írják: „Nem akarunk a kérdés 
azon oldalával foglalkozni, hogy az ilyen közle
ménynek mi a következménye, pl. most, amidőn 
a t -nügyi referens értekezletre hívta egybe a 
szülőket, amely értekezleten el fog dőlni, hogy 
a számarány szerint hány magyar iskola illeti 
az itt élő magyarságot . . stb." Itt vau a harcos 
zsidóság* erős taktikai tehetségének hatalmas 
bizonyítéka, itt van a kutya eltemetve, amint a 
magyar ember mondja. Csak úgy „mellékesen", 
csak úgy „példaképen", csak úgy „véletlenül" itt 
dob bele a nem keresztény és bár magyar nyelven 
iró, de nem magyar sajtó egy frappáns u. n 
uszító eszmét az itteni keresztény magyarság 
közé. hogy annak egyedeit egymás közt meg- 
h isonlitsa, hogy a kislelktieket megijessze, mond
ván: „M inélküliink elpusztultok, minélküliink nem 
lesz magyar iskolátok, minélküliink semmik vagy
tok, hogy meritek tűrni, hogy valaki tiköziiletek 
mirólunk már hónapok óta oly merész: írja a 
nekünk nem tetsző sok-sok igazságot!"

Mintha bizony a mai és holnapi értekezlet 
határozhatná meg azt. hogy milyen jogok illetik 
meg itt a magyarságot, mintha bizony a ho'uapi 
értekezlet volna hivatva arra, hogy változtasson 
a népszámlálásnak a magyarság kétségtelen javára 
már megállapított számadatain, mintha bizony 
valóban minden tőlük függne, úgy akarják a 
dolgot a hiszékeny keresztény magyarság előtt 
beállítani. Nem a színészek üres szalmanyilat
kozata, nem a mi színházi rovatvezetőnk írása, 
nem a „Közlöny" szerkesztőjének személyes 
rehabilitáltatása, hanem egy másik cél lebegett 
előttük : a keresztény magyarság és a keresztény 
magyarsággal együtt tartó jobbelátásu zsidóság

elmúlt éveit. Ha örömteli a kép, szinte jól esik. 
hogy újra láthatom, de ha a gondterhes idők 
egyik-másik jelenete tárul elém: az izgalom lesz 
úrrá rajtam, s épp úgy szenvedek, mint akkor, 
mikor azt tényleg át kellett élnem.

És csodálatos, ez álomtalanság közepette 
jövök tudatára, hogy egyszer, 5 6 éves korom
ban már szenvedtem álmatlanságban. De akkor 
csak az éjnek egy részén át tartott, s a baj okát 
megtalálva, nem is tért az vissza, csak most, 
mikor mar — úgy mondják — a kor hozza azt 
magával.

Hogy is történt csak?
Úgy kezdődött, hogy bátyámmal, aki akkor 

volt első gimnazista, bogarászni mentünk.
Hazulról ebédután elindulva, neki vágtunk 

a városi rétnek, melyen keresztiii mintegy két 
kilométeres akáccal szegélyezett ut van Ez az 
ut kevés eredménnyel járt A rét végén felmen
tünk tehát az országidra, s tovább folytattuk 
utunkat kifelé a városból, az úgynevezett Kis- 
Kutig, mely szülőföldem egyik kirándulóhelye. 
A rét végétől idáig az ut meg van a három 
kilométer Itt megpihentünk, megettük szerény 
uzsonnánkat, s visszafordulva, kezdtük megint 
elölről a rovargyűjtést.

Persze ez lassú menetű dolog volt, mert 
hol az országutat nézdegéltük, hol a fák törzsét 
vizsgálgattuk, hogy nem mászik-e ott egy-egy 
bogár. Emel lett még pöttömségiink sem engedte 
a gyorsbb menetelést, s igy majd esti nyolc óra 
volt, amikor holtra fáradtan haza kerültünk.

Én azonnal pihenni tértem. A több mint tiz

szétbontásának célja és előttünk is csak egy cél 
lebeg, hogy az ö taktikájuk hiába legyen.

Kell nekünk a minket megértő és bár saját 
jóvoltukért, de nem ellenünk, nem a mi kárunkra 
fáradozó zsidóság, amely zsidó vallása mellett 
magyarnak meri magát vallani, de nem kell 
nekünk a' konjunktúra zsidóság és ennek segítsé
gére sem reflektálunk, mert úgy sem lenne solia 
áldás és eredmény azon Nem kell nekünk a 
bolsevikekkel kacérkodó, nem kell nekünk az 
egy vagy két hónap alatt szavát felejtő, nem kell 
nekünk a magyarság fájó sebeit olykép gyógyító 
zsidóság, hogy uton-utfélen hazug rágalmakat 
terjeszt a magyarországi állapotokról, ahol a mi 
szerencsétlen testvéreink negyvenegyfokos lázban 
küzdenek az egyetlen földi kincsért: a becsületért. 
Ismételten is kimondjuk: nem kell a konjunktúra 
magyar és ha a zsidógyermekek már más nyelven 
is képesek tanulni, nemcsak magyarul: ám tegyék 
a zsidó szülök, hogy olyan értelemben fognak 
nyilatkozni, de mi akkor sem tértin k el az igaz
ságtól és ha talán kevesebben is, de becsü
lettel akarunk itt jogainkhoz jutni. Ne támogasson 
minket csak becsületes szándékkal és csakis 
becsületes puritán ember!

Ezenkívül nincsen egyéb mondanivalónk. Ha 
egy kiadó — jogával visszaélve — a szerkesztő 
bőrébe bújva szerkesztői megjegyzéseket ir, illetve 
kiabál az illetéktelenül felvett bőr alól, ha ezzel 
a szerkesztőt kellemetlen csufolkodó, nyers hang
nak teszi ki, ha ezt a hibáját korrigálandó, szer
kesztőjének igazán elégtételt akarna kieszközölni, 
azt helyénvaló szorgalmazással el lehetne él ni. De 
itt nem arról van szó, nem ez volt a cél, azért 
nem szabad több szavunknak lenni Felháborodott 
és talán más hangot várt keresztény testvéreink 
közül is be kell látniok azoknak, akik politikus 
szemmel nézik a dolgokat, hogy o kutya már 
megdöglött és el von temetve.

Miiyen segélyeket nyújt
a m unkásbiztositó .

Most, hogy a kerületi munkásbiztositó pénz
tár kötelezett tagjaivá váltak a mezőgazdasági és 
háztartási alkalmazottak, valamint az erdei mun
kások, s igy az itteni pénztái bizt. köt. tagjainak 
száma legalább is 2009-el, a pénztári segélyeket 
szintén igényelhető, keresettel nem biró család
tagoknak száma pedig legalább is 3000-rel emel
kedett, helyénvalónak találjuk annak közlését, 
hogy mit igényelhetnek a pénztári tagok az eset
ben, ha ők maguk, avagy a velük egy háztar
tásban élő, de keresettel nem biró családtagok 
válnak beteggé.

Ajánljuk e közleményünk figyelmes átolva
sását nemcsak a közvetlenül érdekelteknek (ta
goknak), de a munkaadóknak is. hogy szükség 
esetén kellő útbaigazítással láthassák el esetleg 
irui olvasni nem tudó alkalmazottaikat.

*
A pénztár által nyújtandó segélyezések a 

következők:
I. Betegség esetében

igénye vau a biztosított tagnak :
1. ingyen orvosi gyógykezelésre a megbete

gedés első napjától kezdve 39 hétig és azontúl 
is arra az illőre, amelyre táppénz jár:

kilométeres gyaloglás után elfogott az álom, de 
nem tudtam azt soká nyu ’odtau elvezni Fel- 
felriadtam, kis-sokára fel is ébredtem de folyton 
rémképeket láttam.

A rovarok, a bogarak ezrei jöttek felém, 
mintha megakarnák bosszulni borszeszbe tett el
fogott társaikat, s ezek elöl menekülni nem 
tudtam.

Hiába fordultam jobbra, hiába balra, hiába 
hunytam le vagy nyitottam ki szemeimet, úgy 
véltem, úgy láttam, a bogarak ott nyüzsögnek 
rajtam, vánkosomon, takarómon, a falon, a szo
bában, mindenen.

Szólani nem mertem. Féltem. Végre is el
sírtam magamat

És meghallotta ezt az én jóságos édes
anyám. Odajött hozzám, s mikor elpaiiaszoltam 
neki látomásomat, maga mellé vett. De ott sem 
tudtam nyugodni. Ott is körülöttem, rajtam vol
tak a rovarok ezrei.

Egyszer csak megszólalt az én édesanyám:
— Fiam, lefekvés előtt talán nem imádkoztál ?
Sírva mondottam meg, hogy bizony nem.
És imádkoztunk.
Öt perc múlva anyám, a legjobb, a leg

szerető bb anyának ölelő karjai közölt édes 
mosollyal ajkaimon, már az angyalokkal álmo
doztam, s nem is ébredtem fel, csak késő reggel.

Röviddel ezután gyóntam először. Sem 
akkor, sem az. azóta végzett húsvéti gyónásaim
kor nem volt azonban okom még vétkesnek val
lanom magamat a mindennapi esti ima elhanya
golásáért.
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2 ingyen gyógyszerekre, fürdőkre, gyógy- 
vizekre es a szükséges gyógyászati segédeszkö
zökre (szemüveg, mankó, sérvkötő, mííláb, irri- 
gátor stbbi) a megbetegedés első napjától kezdve 
39 hétig és ezentúl is arra az időre, amelyre 
táppénz já r ;

. táppénzre, ha a betegség keresetképte
lenséggel jár és három napnál tovább tart, — a 
keresetképtelenség 3 ik napjától számítva a ke
resetképtelenség további tartamára, de legfeljebb 
39 héten at. A jelenlegi táppénz az I fiz. osz
tályt! tagoknak napi 90 f, a II. osztályuaknak 
1-50, a III. osztályuaknak 2 Í0, a IV. osztá yuak- 
nak 270, az V. osztályuaknak 3-30, a VI osz
tályuaknak 3 90, a VII. osztályuaknak 4 50, a Vili. 
osztályuaknak 5'40, a IX. osztályuaknak napi 6 K 
60 f. ‘

Oly esetekben, midőn a kórházi gyógyke
zelés szükségessége fennforog: kórházi gyógy
kezelésre.\ kórházi gyógykezelés tartama alatt a 
nem családfenntartó tag táppénzben nem része
sül. A családfenntartók családtagjai azonban fél- 
táppénzben részesülnek ;

4 a biztosított taggal egy háztartásban élő, 
és keresettel nem biró, külön nem biztosított 
családtagok részére (akik alatt a házastárs, tör
vényes és törvénytelen, avagy örökbefogadott 
gyermek, sziilQ, nagyszülő, unoka értendő), in
gyen orvosi gyógykezelés, ingyen gyógyszer és 
a szükséges gyógyászati segédeszközök szolgál
tatnak ki a megbetegedés napjától 39 hétig.

II. Szülés esetében:
1 A bizt. tagnak ingyen a szükséges szü

lészeti támogatásra és gyógykezelésre:
2. gyermekágyi segélyre a lebetegedés első 

napjától kezdve 8 héten át. E segélyek most a 
következők: az I. o -bán heti 7 96, a ll.-ikban 
1316, a lll.-bau 1841, a IV.-ikben 23 66, az V.- 
ben 2891, a VI-bán 34-16, a VII.-ben 3941, a 
Vili.-bán 47-25, a IX.-ben 57 K 75 f.

Szülés esetén az állami anyakönyvi hivatal
tól szerzendő be a dij- és bélyegmentesen ki
állítandó születési bizo i.ylat, s ennek a pénztár
hoz való juttatása után történik a kifizetés;

3. szoptatási segélyre azoknak a biztosított 
nőknek, akik gyermeküket maguk szoptatják, a 
gyermekágyi segély megszűnését követő 12 héten 
át. E segélyek a következők: az. I. osztályban 
napi 75 f, a II.-bán 125. a III.-bán 175, a IV IX. 
osztályban napi 2 K. Azok a biztosított nők, akik 
orvosi igazolás szerint gyermeküket szoptatni nem 
képesek, a kijáró szoptatási segély helyett ennek 
összegét meg nem haladó csecsemő-tápszerben 
részesülnek ;

4. a biztosítottal egy háztartásban éléi és 
keresettel nem biró külön nem biztosított család
tagok a szükséges szülészeti támogatásban és 
gyógykezelésben, úgyszintén napi 1 K gyermek
ágyi segélyben részesülnek a lebetegedés napjá
tól kezdve 6 héten át. (A dij- és bélyegmentesen 
kiállítandó születési bizonylat az állami anya- 
könyvvezetőtől ez esetekben is beszerzendő és 
a pénztárba kü'dendó).

III. A b iztosított el
halálozása esetében

temetkezési segély jár, és pedig : I. o. tag után 
45 K, II. osztályú után 75 K, líl o. után Í0'» K,
IV. o. után 135 K, V. o után 165 K, VI. o. után 
195 K. VII. o. u án 225 K, VIII. o. után 270 K, 
IX. fiz o. tag után 33(1 K.

Családtagok után temetkezési segély nem jár.
'remetkezési segély kifizetéséhez szükséges 

az állami anyakönyvvezető által d ij- és bélyeg
mentesen kiállítandó halálozási tanúsítványnak a 
pénztárhoz való beküldése.

Hogyan vehetők a 
segélyek igénybe?

Akinek orvosi segélyre vau szüksége, az 
mindekekelőtt szerezze be munkaadójától (gaz
dájától, vagy ennek megbízottjától a pénztári 
segélyre való igényjogosultságot bizonyító iga
zolványt, s ezzel menjen, illetve vidéken, ha 
gyengesége miatt járni nem tud, szállíttassa'ma
gát alioz a pénztári orvoshoz, akinek a körzeté
ben lakik. Ha a beteg erős házassága, vagy sú
lyos sérülése, esetleg ragályos (fertőző) betegsége 
miatt nem szállítható az orvoshoz, úgy az orvost 
kéresse magához. Szabály ugyanis, hogy a pénz
tári tag vagy családtag tartozik az orvost felke
resni, és csak ha a beteg betegségi állapota ezt 
meg nem engedi, hivatható a pénztári orvos a 
beteg lakására.

Oly esetekben, amidőn a beteget fuvaron, 
vagy vasúton szállítják az orvoshoz, az, hogy a 
fuvaron vagy vasúton való ízállitásra szükség 
volt: az orvos által igazoltatandó, s akkor a pénz
tár — az igazolvány bemutatásakor a költséget 
megtéríti. Szintúgy megtéríti a pénztár azt a fuvar- 
költséget, mely az orvosnak a beteghez való 
szállításából áll elő.

Az orvos által előirt orvosságokat bármelyik 
ungmegyei gyógyszerész kiadja, de a tag köteles 
a receptet nála hagyni, hogy a költséget a pénz
tárral szemben felszámíthassa.

Gyógyászati segédeszközök szüksége esetén 
az orvosi rendelés a pénztárhoz beküldendő, s 
a pénztár küldi meg azokat a tag részére.

Ha a tag keresetképtelen (munkaképtelen) 
beteggé lesz, akkor a kezelő-orvos hétről-hétre 
kiállít részére oly bizonyítványt, melynek alapján 
a táppénz a pénztárnál felvehető. Vidéken lakó 
pénztári tagok táppénzutalványai a pénztárhoz 
küldendők be, a beérkezés után pedig a járuló 
összeget a pénztár posta utján küldi meg.

A pénztár központi 
orvosi rendelője.

Minden pénztári tag vagy családtag első
sorban a saját körzeti orvosával tartozik magát 
gyógykezeltetni. A pénztárnak van azonban Ung
váron, a Kishid-utca 3. számú házban központi 
orvosi rendelője is, s itt hétköznapokon napi 
négy órán át történik a pénztári igényjogosultak 
gyógykezelése. Ezen rendelő-órák alatt a kellő 
igazolással ellátott pénztári segélyre igényjogo
sultak — tehát a nem Ungváron lakók is 
gyógykezelésre jelentkezhetnek, s itt gyógykezelés 
alá is veszik őket.

A szociáldem okrata
párt gyűlése.

Január 25-én vasárnap délután 3 órakor 
volt a szociáldemokrata párt kerületi gyűlése és 
az uj pártvezetőség megválasztása. Körülbelül 
300 400 lelket számláló közönsége között fel
tűnően sok volt a nő s még feltűnőbb a nem 
tagok, legfeljebb hitsorsosok száma. Az egybe
gyűlteket Horváth elvtárs üdvözli. Bejelenti, hogy 
a régi 16 pártvezetőségi tagból mindössze 4 
maradt, a többiek elhagyták a pártot.

Surányi elvtárs kezd beszélni, illetve a 
rekedtségig sikoltozni. A nemzetköziség eszmé
jéről zeng frázisokat, magukat nem magyaroknak, 
csak magyar ajkuaknak nevezvén, pedig Európa 
népeit soha sem választotta el annyira egymástól 
a tú lfű tö tt nemzeti érzés, mint manapság „A 
nemzeti öntudat most üli diadalát Európában". 
Beszél a földmivesek ellen és a túl magas árak 
miatt s felhívja a figyelmet a prágai elvtársakra, 
akik ,i drágaság miatt sztrájkba léptek. Majd 
ilyeket m ond: „Más senki sem tudja megvaló
sítani a földi boldogságot, csak mi". ..Az mellékes, 
hogy nyilatkozik meg a mi munkánk, azt a körül
mények szabják meg". Miután egy kis mesét 
mond el a disznóölésről, kéri az elvtársakat, 
élesszék fel a párt-életet s terjesszék az eszmé
ket a falun is ,,Apostolnak kell ma minden mun
kásnak lenni" mondta. A következő szónok 
bejelentette a tagsági dij heti 50 fillérben való 
megállapítását. Majd kihirdették a beadott sza
vazatok alapján a szakszervezetek bizalmiférfiai 
által jelölt lista győzelmét. Az egész gyűlés sab
lonos mederben folyt le, bár hiányzott az ilyenkor 
szokásos vallás és papok elleni uszittás. Ez vagy 
a javulás, vagy a félénkség vagy a hamisság jele. 
Hiányzott a fegyelem is, bizonyítja az állandó 
zugás, kiabálás. Egyesek feltett kalapban nézték 
végig a gyűlést, ezzel is demonstrálván faji 
hovatartozóságukat. A jelenlevők inkább csak 
éljenezni tudó tömeg, mint szervezett munkásság 
benyomását keltette fel, akik inkább voltak párt
tagok, mint szocialisták.

(zs. b.)

T erm ényvásárlás í igazo lványo k  ér
vényesítése. A zsupáni hivatal felhívja a kö
zönség figyelmét, hogy több esetben a hatóság 
által kiadott vásárlási igazolványt ; a mezőgazdák 
ezen engedélyt nem érvényesítették azon kifo
gással, hogy ők csak a szövetkezetnek tartoznak 
átadni terményeiket. Ezen állításuk kiadott mi
niszteri rendelettel ellenkezik. Miért is ha ily 
eset előfordul, az az illetékes hatóságnál feljelen
tendő, mert ez a közellátás hátrányára szolgál.

Panaszok.
i.

Kliscs János polgártársunk hozzánk intézett 
levelében különösen három dolog miatt panasz
kodik, amelyek itt következnek:

1. Miért van az, hogy a zugói kincstári fa
telepen ugyanazért az árért nem mindenkinek 
adnak ugyanolyan jóminőségü fát, másszóval, 
miért érvényesül ott még ma is az u. n. protekciós 
rendszer?

2. Miért van az, hogy bár a marhahúsnak
árát 16, illetve -tői kezdődöleg 14 K-ban
állapították meg, azért a mészárosok közül né
melyek még ma is olyképen járnak el, hogy csak 
annak adnak húst, aki egy negyedkilóért 5 K-át 
tesz ki a pudlira ?

3. Miért van az, hogy bár helyben 10 ke
resztény szobafestő van, a munkát adó intézmé
nyek — csakis zsidó
munkásokkal dolgoztat? — Itt megemlíti, hogy e 
panasz más szak májú iparosok ajkán is hangzik.

II.
Kozma Sándor s.-körjegyző az UAC. kor

csolyapályáján történt egy esettel kapcsolatban 
— az eset elmondása után — a következőket 
Írja hozzánk: „Nagyon elővigyázatosnak kellene 
lennie a jégpályát gondozó és az ottani rend- 
fentartásért felelős egyéneknek, hogy a bolseviz- 
inustól átitatott levegőből talán csak pár nap előtt 
ideérkezett egyének ne tudjanak befurakodni a 
rendszeretö és a bolsevista szellemet nem ismerők 
közé. Ú JD O N S Á G O K .

— Kinevezések. Papp Antal munkácsi 
megyés püspök kinevezte: Chanájsz Andiás oki. 
ktanitót Gombásra i. h ktanitóul, Sutyúk János 
oki. ktanitót Őrmezőbe i. h. ktanitóul, Danku- 
linecz János oki. ktanitót Kustánfalvára i. h. kta
nitóul, MiKalaninecz János oki. ktanitót Kis- 
sarkadra i. h. ktanitóul.

— Boncso re n d ő rfő ka p itá n y  távozása. 
A városi rendőrség agilis és erélyes vezetője, 
Boncso rendőrfőkapitány eltávozik városunkból. 
Utódjául dr. Eacks kassai rendőr főkapitány he
lyettest nevezték ki.

— E ljegyzés. Kosztrinszky Jollyt Uzlio- 
rodon eljegyezte Kodes Jaroszlav prágai hadnagy. 

Halálozások. Choma Viktorné szül.
Manajló Mária Bilkén a múlt napokban elhunyt. 
«  kedves fiatal asszonyt városunk és környéke 
nagyon jól ismerte Mint Jaczkovits Sándor volt 
domonyai lelkész nevelt leánya mindenkit lebi
lincselt jóságával. Őszintén örültünk boldogsá
gának, amikor asszony lett, vele szenvedtünk 
mikor nevelő atyja tragikusan elhunyt és most. 
amikor ö is oly módon távozik, hogy egy fiatal 
férjet és egy négy napos leánykát hagy maga 
után, — igazán és őszintén szenvedünk, mialatt 
leírjuk e pár sort. egy fiatal anyának legszotno- 
rubb nekrológját.

A K atii. Legényegyle t közgyűlését
amennyiben az engedély meg nem érkezett - 

az elnökség kénytelen volt jövő vasárnapra, 
február 8-án d. e. 11 órára halasztani.

A Keresztény if ja k  ku ltu r egyesü
letének közgyűlése ma d. u. 4 órákkor lesz a 
párt helyiségben. Legyen ott minden testvér!

E lhunyt k is leány. Dr. Hadzsega Illés 
járásbirót és nejét súlyos csapás érte. Legnagyobb 
gyermekük, Edit január 30-án hosszas szenvedés 
után megvált övéitől s a boldog angyalok égi 
társa lett. Nagy részvét mellett tegnap d. u. 3 
órakor temették el a kis halottat a vári sirkertbe.

Újabb küldöttség H linka ügyében. 
A rózsahegyi „Slovák" c. lap azt Írja, hogy 
miután Tusár miniszterelnök kijelentette, hogy 
Hlinka hazaárulást nem követett el és ennek 
dacára ma is vizsgálati fogságba tartják, a szlo
vák néppárt február 5 én kétszáztagu küldöttsé
get meneszt Hlinka érdekében Masaryk köztár
sasági elnökhöz.

Az uj huszkoronások február 1-én 
kerülnek forgalomba. A 10 K-ás államjegyeket 
is rövidesen kibocsátják.

A mai drágaság mellett feltűnő olcsón szerezheti be

h n y lia fe lsze re lé s i és zomáiieedénj
a legfinomabb minőségben FRIEDER LAJOS Széchenyi-tér (Kispiae) 15. sz. a., Glausius hentes mellett. 
Legolcsóbb bevásárlási forrás ! M egtekinthető vételkötelezettség n é lkü l!



4. oldal. HATÁRSZÉLI ÚJSÁG. 1920. február 1.
— Lesz naptár. Állandó panasz, hogy 

nincs magyar nyelvi! naptár. Ami van is, nem 
teljes. Hogy ezen a naptárhiányon segítve legyen, 
Rácz Pál kollegánk egy teljes tartalmú (róni. 
kath., gör. katli., protestáns cs izraelita) naptárt 
szerkesztett, mely most került nyomás alá és 
február közepére a közönség kezébe jut. Hirde
téseket elfogad Földesi Gyula nyomdatulajdonos, 
aki a naptár elkészítését felvállalta.

— Hangversenyek. Osztapcsuk Anda opera- 
énekesnő, H ildák Lenke es dr. Lenézik István nívós 
műsorral hirdetett hangversenyüket múlt hó 24.-én 
szombaton tartották meg. A szereplő művészek 
közül sok élvezetet nyújtott a közönségnek Osz
tapcsuk Anda, kinek kellemes szopránja a rég 
nem hallott művészi ének erejével hatott. Külö
nösen a sok érzéssel előadott kisorosz dalokkal 
keltett őszinte tetszést. Kár, hogy éneklés köz
ben kissé modoros, ami előadásának közvetlen
ségét csökkentette. Hildák Lenke a tőle megszo
kott művészettel látta el a kisérő nehéz szerepét 
s szóló-számaival is előnyösen érvényesítette tu
dását. Dr. Fenczik igazán nagy élvezetet nyújtó 
játéka a közönség részéről nagyobb látogatott
ságot is megérdemelt volna.

Tausiig Martba hegedű művésznő hangver
senyét vasárnap, jan. 25-én, tartotta meg a 
Korona nagytermében A hangversenyről, a fiatal 
tehetséges művésznő játékáról, csak elismeréssel 
nyilatkozhatunk. Ügyesen, Ízlésesen megválasztott 
műsora tág teret nyújtott, hogy bemutathassa 
kiforrott ujjtechnikáját s precízen sima művészi 
vonóvezetését, valamint különösen a melódikus 
müveknek egyéni, bár gyakran sajátságos felfo
gását. A Vienáwszky koncertnél, bár helyenkint 
még küzd a mű technikai nehészségeivel, fejlett 
ujjtechnikája, Riess Motto perpetuójának pedig 
művészi vonótechnikája ragadja tapsra a szép
számú közönséget. Az ügyesen előadott melódikus 
Dvorzsák Humoreszkje, valamint Goddard Ber- 
ceuse után melegen ünnepük a szimpatikus mű
vésznőt, ki egy-két műsoron kívüli számmal 
köszönni meg az ünneplést.

Külön ki kell emelnünk még Hildák Lenke 
zenetanárnő precíz, simulékony zongorakiséretét, 
valamint a Közlöny szerkesztősége tagjainak 
ügyes rendezését.

— Az ügyvédi vizsgát tenni szándé
kozó ügyvéd je lö ltek  küldjék be ily irányú kér
vényeiket az Ügyvédi és Bírói vizsga-bizottság 
elnökségének" Besztercebányára, megjelölvén 
kérvényükben azt a nyelvet is. amelyen vizsgá
jukat letenni óhajtják. Ami a magyar vizsgálati 
nyelvet illeti, igaz ugyan, hogy annak idején oly 
intézkedés adatott ki, hogy magyar nyelvű vizs
gálatot csak oly ügyvédjelöltek tehetnek, akik 
ebbeli kérvényüket múlt év december végéig 
adták be, azonban a gyakorlatban ettől eltekin
tenek és a kérvények beadása és a vizsgák 
magyar nyelvű letétele folytatólagosan még bi
zonytalan határidőig ez évben is megtörténhetik.

A Kér. if ja k  ugy erkölcsileg, mint 
anyagilag jól sikerült jótékonycélu előadást és 
táncmulatságot tartottak jan 25-én a siketnémák 
intézetében. A szereplők: Czakl Józsefné, Ringer 
Erzsiké, Földesi Piroska és Margit, M iliők Erzsiké, 
Kron Ilonka, Czakl Ilonka, Dugász Annuska és 
Péter Dénes mindnyájan igyekeztek előadásukkal 
élvezetet nyújtani, amit el is értek. Sok taps volt 
érte jutalmuk. A mulatság tiszta jövedelme 1700 
korona, amit a Kér. Népkonyha kapott. Nyilvá
nos nyugtázás jövő héten.

— H orthy tá v ira ta  a székesfehérvá
riakhoz. Horthy Miklós a magyar nemzeti had
sereg fővezére a következő táviratot intézte 
Székesfehérvár kormánybiztosához : A város 
lakosságának, a képviselöjelölés alkalmából, lérv 
szives szerencsekivánataimat tolmácsolni, I. .gy 
a közélet terére sikerült nekik azt az apostoli 
embert megnyerniük, aki elejétől fogva hirdette 
a keresztény nemzeti irányzatot, amelyekért annyi 
hősünk áldozta életét s amelytől mindnyájan, a 
jobb jövőt várjuk. Hálás és büszke lehet az 
ország, hogy Prohászka püspök lelke szövése
kével bevilágít a magyar történelem viharos sötét 
éjjelébe, melynek csillagai alig vannak. Tolmá
csold őexellenciájának mostani áldozatos elha
tározásáért hazafias hálámat és meleg üdvözle
temet. — Horthy, fővezér.

— Az igazság hangja. Szamuclli László 
és társai bünpörének tárgyalásán dr. Szilassy 
államügyész tartott vádbeszédet, melyben egye
bek között a következőkett mondotta: „A ma
gyarországi kommunizmus fölött az Ítélkezést 
nem bízhatjuk csupán a történelemre, mert ez 
elsősorban a földi igazságszolgáltatás itélőszéke 
elé tartozik. A múlt év tavaszán a gonosztevők 
forradalma ülte itt nemzetpusztifó orgiáját. Ezek 
a gonosztevők a bűnt magáért a bűnért kö
vetlek el. Ezért nem tartozik a történelemre a 
magyarországi kommunizmus és azért kell az

intézményesített rablás és gyilkolás elvetemült 
tetteseit az igazságszolgáltatás itélőszéke elé 
állítani. Aki fegyvert fog fegyver által pusztul 
el. Aki más ember életét jogtalanul elveszi, az 
számoljon le a magájával, s akik vérbe akarták 
fojtani ezt a nemzetet, azok az irgalmat keressék 
a haza határain kiviil, mert itt csak a gyászolók 
átka és a nemzet gyűlölete kiséri oda, ahová a 
bíróság most könyöriiletet nem ismerő igazságos 
Ítélete szeges ostorként kergeti őket a bitófa 
alá. Nem vért szomjazunk, de kíméletlen elég
tételt követelünk.

A Munkásbi/.tositó uj igazgatósága.
A cseh-szlovák köztársaság, szlovenszkói teljha
talmú minisztere, a helybeli kerületi munkásbizto- 
sitó pénztár igazgatósági tagjaivá a következőket 
nevezte k i: Ács Béla, Jaczik Miklós, Hámos 
Lipót, Csapó István, Plotényi Nándor, Halász 
Ignác munkaadók és Reisenbach Péter, Krizso- 
vánszky István, Horváth János, Laky Imre, Blis- 
csák János, Halasi Jánosné alkalmazottak.

— M egindu l az autóbusz járat. A zsupáni 
hivatal 17 1920. sz. értesítése szerint városunk 
és Beregszász között autóbusz személyközleke
dés lesz.

Az isko la ü g y  ismét felszínre vetődött, 
Az iskolaügyi referens ma 9 órára az orosz, 
d. u. I órára a szlovák, holnap (febr. 2.) d. e. 
9 órára a magyar és d. u. 2 órára a zsidó, szü
lőket a vármegyeházára értekezletre hívja össze. 
A környékbeli tanítókkal is tárgyalni fog a hét 
folyamán. A magyar szülőket felhívjuk, hogy 
senki sem maradjon el az értekezletről.

— S ta tisz tika i k im uta tás az ungvári 
1919—20. tanévi tanköteles kom gyermekekről. 
6— I I  éves, vallásra nézve fiuk-, rk. 270, gk. 212, 
gör. kel. 1, ág. hitv. ev, 7, ref. 62, izr. 393, 
leányok', rk. 242, gk. 190, gör kel 2, ág. hitv. 
ev 10, ref. 50, izr. 442, nazaremus 1, anya-

elvre nézve f iu k :  magyar 850, német 24, tót 
55, rutlién 9, cseh 4, zsidó 1, lengyel 2, 
leányok: magyar 864, német 25, iót 38, rutlién 
5, cseh 4, zsidó 1 — 12— 14 éves, vá lásra nézve 
f in k :  rk. 1.10, gk. 59, ág. hitv. ev 6, ref. 20, 
izr. 115, leányok-, rk. 99, gk. 82, ág. hitv. ev. 
3, ref 21, izr. 169, anyanyelvre nézve fink'. 
magyar 289, német 5, tót Í5, zsidó I, leányok'. 
magyar 357, német 6, tót 9, rutlién 2.

A „K á rp á ti N ap ló " legújabb száma 
uj formában és feltűnően gazdag tartalommal 
jelent meg. Biztató kezdet után a lap ujaiib 
erőteljes nekilendülésében garanciát látunk to
vábbi fejlődéséhez. A Kárpáti Napló a diadalmas 
keresztény világnézet harcosa, mely értékes 
cikkeivel és tartalmas hírszolgálatával meg
érdemli, hogy mindenki támogassa, aki li iv iA i 
társadalom keresztény szellemben való megújho
dásának Előfizetési ára egész évre 28 k o r , 
félévre 14 kor. Egyes szám ára 60 fill. Szukesz- 
tösége Rákóczi-nt 4 sz. alatt van. Megjelenik 
minden csütörtökön. Kapható az összes tőzsdék
ben és elárusi lóknál.

Három száz fa lu  és város közül csak 
nyolc község akar Ausztriához csatlakozni az 
Ausztriának Ígért nyugalmagyarországi vármegyék 
községei közül. Félnek Ausztriától, amely meg
nyitja a bolsevisták börtöneit. Az osztrákok 
egyébként már szervezik az átvételt

É jje li lá togatás. Alsóhalas községben 
febr. hó 27-ére virradó hajnalban Markovils 
Albertnál, a Dravelzky uradalom bérlőjénél isme
retlen egyén tett látogalást a bérlő hálószobá
jában. Ez azt gondolva, hogy ispánja jö ll he a 
falhoz fordulva tovább aludt, ntialall a jokori 
láiogaló a hálószekrényről elentelfe a bérlő pénz
tárcáját, mely azonban üres volt, mert Marko
vils esle előrelátásból pénzéi kivelte a tárcából, 
ami a tolvajnak nem kis boszankodást szerez
hetett.

Adományok. A Keresztény Népkony
hának, Konkusz Tiszla 1700 kólónál adott át,
mint a jan. 25-én tarlóit táncmulatság tiszta jö 
vedelmét Az adományt hálásan köszöni és nyug - 
táza a vezetőség. Cseplák Emma 10 K-t gyűj
tő it egy társaságban jótékonycélra. Felét lapunk 
utján a Kei*, és felét az izr. népkonyhának küldi 

Kelemen István -  amint tavaly, ugy az. idén 
is nagyobb összeget (200 K-tJ gyűjtött a Kei*. 
Népkonyha javára. Gyűjtő ivén adakoztak .* N N 
100 K, Vozár László 30 K. özv. Lévai Mórné és 
Terray kapitány 10 10 K, Zavodnik Ottó, Sclmltz 
Kelemen, Koospál János, Tótlmé. Csolinszky 
Györgyné, Szedlár János, Szedlár Jánosné, No- 
vits Mátyás 5 5 K, Sznhai Béla 3 K Szuhai 
Béláné, Tirpák Miklós 2 2 K, N. N. és N. N. 
1 — 1 K. Összesen 200 korona, amely összeget 
a gyűjtő lapunk utján küldött be a Kér Nép
konyhának.

— Agyonlőt vadorzó. Kapás község erde
jében, e Itó 26-án reggel, Lebaj Ignác vadőr 
találkozott Petró Mihály kapási szabadságolt 
katona vadorzóval A vadőr felszólította a ka
Nyomatott Földesi Gyula könyvnyomdájában UáhorodT

tonát, hogy adja át fegyverét, s mikor ez futás
nak eredt a vadőr utána lőtt. A lövés talált s a 
vadorzó szörnyet halt. A vizsgálat folyik.

-- M ozi. Bár a film beszerzés a mai nehéz 
közlekedési viszonyok miatt, óriási áldozatokba 
kerül, nagyon gyenge az érdeklődés. Megesik, 
hogy néha. a teliesen üres házak miatt, nem is 
tartanak előadást. Ma, holnap és holnapután 
„A  szerelem vergődése • című drámát adják, 
Kuchenberg Leoutinnal a főszerepben. Pótniiisor: 
„A kalandos leányka" vígjáték 2 felvonásban.N Y ILT -T É R *)

Nyilatkozat.
A közelmullbaii két közkedveltségben álló 

barátunk, Zsoldos Béla a ti. U. munkatársa és 
Hubay Kálniáu a K. N. munkatársa közölt bizo
nyos félreértés keletkezett, aminek egy hírlapi 
nyilatkozat volt a következménye.

A szeletel, mellyel mindkét barátunk iránt 
viseltetünk, arra indított bennünket, hogy az 
ügyet megvizsgálás tárgyává legyük.

Megállapítottuk és nyilvánosságra hozzuk, 
hogy ugy Hubay, mint Zsoldos jellemének fed- 
hetetlenségéhez semmi kétség nem fér; önzetlen 
és becsületes munkásságuk a legtisztább meg
világításban áll előttünk s hogy mégis valamely 
félreértés keletkezett közöltük, az csak külső, 
rosszakaratú kritikára vezethető vissza, mely 
körülménnyel számolva, csak az a megjegyzésünk* 
„Nagyon jól tudjuk, honnan fuj ászéi". Részünk
ről tiltakozunk egy ilyen aknamunka ellen és a 
jövőben is visszautasítunk és minden rendelke
zésünkre álló eszközzel megakadályozunk minden 
olyan törekvést, amely azáltal, hogy közöttünk 
széthúzást szándékszik előidézni, megbontani és 
gyengíteni akarja az összetartásban erős sora- 
inkát

A Kér. Ifjak Ktiltur-Egyesülete.

) E rovatban közlöttekért nem vállal felelősséget 
a szerkesztőség.S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K .

Ébredő. Álljon elő, aki be tudja bizonyítani, lioev 
bármely személyt, fajt vagy felekezetet alaptalanul meg
támadtunk. sértegettünk vagy rágalmaztunk volna, vagy 
akaresak egy szavunkkal is valótlanságot állítottunk 
hazudtunk vagy ferdítettünk. Állunk elebe. . De 
os óba krakeierek piszkos gyűlölettől tajtekozó fenye
getésétől nem ijedünk meg. M i álljuk a harcot, „de most 
mar mi mondjuk „ez a harc lesz a végső", 
szönjtik a íövíi számunkban hozzuk Kö-

S ze r k e s z tíí: G A . I II Ö /) ( )

Pályázati hirdetm ény.
A Csapi lUng m ) róni. kath. kántoriamtól 

allasra az iskolaszék pályázatot Iliidet Javadalma* 
2 szobából és konyhából álló lakás, kamara, 
padlás és is tá lló ; 702 Q -ö l házi kert, 10 kát. 
hotd'218 M  öl szántóföld, 400 K párbérváltság 
és megfelelő slóla jövedelem. Helyi járandóság 
629*20 K-ban megáhapiiva, a lobbi államsegély. 
I alyázhatnak kántortanilói oklevéllel biró egyé
nek, akik szlovenszkói),in illetőséggel bírnak, a 
szolgálati fogadalmat letették vagy leteszik’ a 
szlovák nyelvet tanítani képesek és politikai ma
gatartásukat az iskolaszék igazolja. Iskolaszékhez 
intézett jól felszerelt kérvények február bó 15-ig 
a csapi róni. kálit, plébánia dinére küldendők. 
Személyes megjelenés előny, az állás azonnal el
foglalandó.

Az iskolaszék.

Az esungvári kávésok 
vendéglősök
részére k iu t a l t

l i s z t m e n n y i s é g
átvehető S Z Á N T Ó-Testvéreknél

Széchenyi-tér 37.

Mézeladás.
Házilag csurgatott tiszte v i r i g m é z  kapható 

GRIGASSY KÁROLYNÁL Szobráncun. 
Kilögrammonkint nagyban 25 K. k i
csinyen .30 korona. — Megrendelhető 

Boross Zsigm ondnál is.




