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A MAGYARORSZÁGI PROLETÁRIATUS- 

NAK az a része, amely a . dolgozók uralmát" 
követeli, de ugyanakkor esküdt ellenségeit látja 
a „feliéiekbeu , akik pedig valóban a munkát 
akarják. — tehát a magyar proletariátusnak do- 
logtalau és „szociális termelési" csak kiabáló 
része most abban reménykedik, hogy fülvirrad 
még a szép vörös hajnal, megjelenik a szép vö
rös orosz eke. Hál e „dolgozók" valóban csak 
úgy tudnának dolgozni, vetni, horonalni, hogyha 
vörös eke szántja fel a földet? Hát a magyar 
proletariátus egy része valóban attól a rendszer
től várja ntég most is a szabadság, egyenlőség, 
testvériség megvalósulását, amely rendszernek 
be üszerinti másolói egyszer már holtra gyötör
ték azt a bús országot? A vörös eke elé fogott 
proletárököl had szántolta, polgárvérrel öntözöl! 
barázdákból még mindig egy ideális, mindenki 
érvényesülését elösegilő, földiparadicsomat vár
nak, — periig azokból csak politikái maszlag, 
szellemi bogáncskóró nő ki. A régi vetés hullott 
magvából várható esetleges. termésnek ők csak 
az ocsuját kapják, mit aztán a különböző szakr 
szervezeti malmokban bús gonddal keverve szül
hetnek meg. De nem csak ők váljak ti minden 
oroszok népbiztosát: Lenini, hanem a proleta
riátusra szerelt vörös nyeregtől k iiitö ít vezetőik 
is, akik . megszúvasodott fogukat csikorgatták, 
látva és hallva egy félévvel ezelőtt, hogyan ta
karították el Hajmáskéren a vörös hajnalban 
ébredi magyar tehetségek társadalmi rendjének 
romjait. Az arcok kipirulnak az orosz bolsevikiek 
előnyomulásának bizonytalan lőrére. A „ne fele- 
kezetieskedjiink", „ne gyűlölködjünk" Janus arc
nak ismét gyilkos arcfelüket mutatják. Miért is 
sokaknak szivét, egész lényéi remegés, gyötrő 
félelem szállja meg s ijedi remegésükben felejtik, 
hogy a kulturált Isten ostoraként lesújtani ké
szülőkkel szemben mindig akad a civilizációnak 
egy Aetiusa, ki diadalmasan tud majd szembe
szállni a boszúllihegve ömlő csapatokkal

*
ISMÉT ELFOGTAK EÜY JAKAB NEVŰ 

TERRORISTÁT Budapesten, aki szépen elmon
dotta, hogyan uralkodott Magyarországon anno 
kilencszáztizenkilenc év nyarán a többi csirkefogó
val együtt és hogy hány embert akasztóit. Már 
szinte megszoktuk, hogy minden elfogott terro
rista statisztikai kimutatást nyujt át egy csomó 
leiekről, akik kötél vagy rohamkés által távoztak 
el az ái nyékvilágból De van egy pont ennek a 
Jakabnak a vallomásában, egy egyszerű történet, 
amitől az ember minden vére a szivébe száll és 
imára kulcsolja a kezét, ha egyébként nem is 
szokott imádkozni. - Egy mártírhalált halt pap
ról van szó, aki egy kivégzésre Ítélt ellenforra
dalmát. egy hatgyerekes családapa helyett fel
ajánlotta az éleiét Szamuelliékiiek. Jakabék bele
mentek a cserébe és felakasztották a papot, 
olyan magától értetődő természetességgel, mint 
amilyen nyugodtan és természetesen elmondták 
ezt a történetet és amilyen nyugodtan akasztaná
nak még ma is — ha tehetne. Egyszerű történet 
az, hogy a mártírhalált halt pap, aki egész életen 
át közel volt Istenéhez, az ő tanítását követte, 
tehát szerette felebarátjait és egy szép napon 
meghalt értük. De az már nem olyan egyszerű, 
hogy a szeretetnek és az önfeláldozásnak ilyen 
égigérö példája után a terroristák, — amikor a 
fehérhaiu pap átengedte szentséges tiszta fejét a 
mocskos kezeknek a jól végzett munka nyu- 
godságával mentek tovább enni, aludni, rabolni 
és tovább akasztani.

A keresztény Szociálista Párt f. hó 
15-én est • 8 órakor tánccal és mulatsággal egy
bekötött fényes mii sorú kabaré-előadást rendez 
a gimnázium tornacsarnokában.

M egokolás.
Az 1920. évi február 5-én tartott tanítói 

gyűlésen mondottuk kiegészitésetll. tnegokolásául 
szükségesnek tartom a következőket felsorolnom :

Elvből sohasem voltam ellensége a feleke
zeti iskolának, mert hiszen tanterv, tananyag- 
beosztás, sőt az órarend egy forma az állami és 
nem állami, tellát felekezeti, községi, társulati, 
magániskolákban. A törvény egyformán szabja 
meg a bármilyen tipusu, elnevezésű elemi nép
iskola elvégzendő munkáját. Ki van zárva tehát, 
erről a tanfelügyelettel megbízott szakközegek 
felelősek, hogy a felekezeti vagy más nem állatni 
iskola kevesebb munkát végezzen, mint az állami. 
Az állami és nem állami iskolák tanítói is egy
forma szaktudással, intellekluellel mennek ki a 
gyakorlati életbe.

Mégis van megszívlelendő momentum 
több — (ha nem minden nem állami iskolánál 
is, mert hiszen vannak nem állami iskolák, melyek 
eredmény tekintetben felette állanak egyes állami 
iskoláknak), mely indokolttá teszi, hogy egyes 
nem állami iskola államosittassék. Hivatalos 
utaimban, sajnos, több helyen azt tapasztaltam, 
hogy a fenntartó hitközség egyáltalában nem 
törődik azzal, hogy az iskola -  tanterem a 
modern követelményeknek megfeleljen, ahol ezt 
a szegénység indokolja, olt még menthető s 
esetleg állami támogatással pótolható; de ahol 
a nép áldozatkészségének hiánya, nemtörődése 
miatt inkább viskó, mint iskolaépület a kultúra 
hajléka: ott pillanatra sem szabad megtűrni, 
hogy a nép az iskolafenntartás jogával továbbra 
is éljen ! Mert hiszen a joggyakorlással szemben 
kötclességteljesités is van, s ahol az állam ér
deke veszélyeztetve vau, ott f Itéllenül csele
kedni kell.

Közegészségügyi szempontokból t e k i n t v e 
lehetetlen állapot, hogy a jövő generációja sötét, 
törött-zúzott ablakit, ajtajú, korhadt padlóju, 
helytelen beosztásit padokban töltse fejlődése 
legkényesebb idejében a 6—8 évig tartó tan
kötelezettség korát A tuberkulózis meleg tanyái 
ezek a termek, melyekben hűséges fészket talál 
a ragályos betegségek minden neme. Az épület 
modern volta mellett ott vau a téli fűtés nehéz
sége is. Hiába vau az egyházmegye főhatóságá
nak ama rendelete, hogy a fűtésről a fenntartó 
köteles előzetesen gondoskodni, a gyermekeknek 
tiltva van a fahordás s mégis mégis: a tanító 
fájdalmasan tapasztalja, hogy eme rendelkezést 
több helyen egyszerűen nem respektálják. A 
6 - 7  éves gyermek szegény alig bír maga oda
jutni az. iskolához, az eső, hó, sár okozta nehéz
ségekhez még a facipeléssel is terhelve van; 
s milyen, mennyi az a fa? 10 15 cm. hossza, 
2 — 3 cm. v slag, vagy az avult kerítésből való 
elcsent jószág, vagy a mai vágás szülötte; nyers, 
avult és kevés. Mindenesetre csekélység mennyi
ségileg és minőségileg, hogy a 10 8—3 4 
méter térlogatu tanterem hőfokának megfelelő 
kaloiial fejlesszen.

Didereg, fázik a gyereksereg; elkékült áb- 
rá/.attal, libabőrös testtel tölti azt a pár órát, 
amit szorgalmi időnek nevezünk. Végül a 
nem állami tanit'knak rendesen a kántorság 
a mellékfoglalkozásuk. Tudjuk jól, hogy a napi 
mise idejét lehet órához kötni, de hiszen a téli 
hideg időben az a kántor, aki egyben tanító is, 
átfázva kerül ki a templomból, emberileg érthető, 
de hivatásilag nemginenthetö testi állapotban vau, 
a tanítás menetét alig kezdheti.

Miután pedig az éghajlat viszontagságától 
agyonkinzott, a háború gyötrelmeitől agyonzak- 
latot, a féktelenségek terére könnyen hajló nép 
nem akar, nem hajlandó a kántornak törvénye 
sen megállapított illetményét megadni — s mint 
a szóbeszéd mondja: K iisz’ . koporsóját sem 
őrizték ingyen leghelyesebb ezt a kérdést ugy

Lapunk mai száma 1 oldal.
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ojsao
megoldani, hogy ahol a nép vagy egyáltalában 
nem, vagy csak nevetséges illetményeket ha j
landó fizetni: a két állás elválasztandó. A teme
tések elvégzésének ideje — senki fiának sincs 
szerződése az égi hatalommal, mikor költözik a 
másvilágra A halottkém a haláleset bekövetke
zése idejétől szabja tneg az elhantolásl. Temetni 
csak a nap délelőttje vagy délutánja folyamán 
szokás. Akár délelőtt, akár délután történik ez, 
a tanítás ideiéből egy-egy félnapot vesz igénybe. 
A többi: li. znál való párásztász, vizszentelés, 
ceremoniális utolsó kenet, más szertartásbeli 
funkciók csak nappal történnek, elvonják az 
egyben tanító-kántort az iskolától; az este vé
gezni szokott zsoltárok pedig éjjeli nyugvását 
rabolják el a tanítótó l; másnap álmos, törődött, 
iskolában való hivatását nem töltheti be kellőleg.

Eme eshetőségek (dacára, hogy a kormányzó 
egyházmegyei hatóság e ek kiküszöbölésére több 
rendbeli rendelete megvan) nem szüntethetők be, 
egyrészt a körülmények természeti voltánál, más
részt a ncp merev ragaszkodásánál fogva.

Hogy az egyben tanító kántori mellékfoglal
kozásai elvégzésére helyettest alkalmazzon, sem 
megfelelő, mert a nép mindig és mindenütt 
követeli, hogy a tisztet vállaló egyén végezze 
azokat és ne más.

Eme felsorolt nehézségek mindegyike külön- 
külön és együttvéve napnál világosabban dik
tálja : a kántorság a tanítóságtól elválasztandó!  
Eme elvi felfogás minden, az intézmény elleni 
szubjektivérzés nélkül való elbírálását, megítélé
sét kizárja s csak a lehetőségeknek a lehetetlen
ségektől való elválasztását, kiküszöbölését szol- 
gálja.

Minden oktatás, nevelés az erkölcsösség 
tanain kell, hogy történjék ; mert hiszen nemcsak 
a hitvallás, de az állam tételes törvényei is, 
embertől megkövetelik, hogy a társadalmi, az 
állami rendet sértő tettek elkövetésétől tartóz
kodjék ; ugy az egyház, mint az állam Ítéletet 
mond és büntetést szab arra, aki a törvények
kel szembehelyezkedve a rer.d felbontására 
törekszik.

Ugy az állami, mint a nem állami iskola 
szellemének olyannak kell lennie, hogy az Isten 
előtt kedves, emberek előtt megbotránkoztató 
ne legyen.

A háború sok. fájó sebet ütött a társadalom 
minden rétegén, erkölcsileg mélyebbre aligha 
sülyedliet az emberiség, mint ma van ; ezen 
sebek gyógyítására egyedül a morálisan alapuló 
kultúra kiépítése segíthet.

A jó kötelezettségeinek megfelelő, eleget 
tevő iskola maradjon akár állami, akár nem ál
lami annak a jellege, de ahol akár mulasztás, 
akár érdeklődés, áldozatkészség hiánya jelent
kezik: ott az állam gondoskodjék. Eme feltételt 
egyébként a múlt, a magyar állam tételes tör
vényei is megkövetelték, tehát a precedens nem 
uj keletű. Ugy az Apponyi, mint más magyar 
kultuszminiszterek alkotta törvények kikötötték, 
hogy amely nem állami iskola kötelezettségeinek 
bármilyen irányban eleget nem tett, ott a fenn
tartótól megvonták a fenntartás jogát. Amennyi
ben az uj llamalakulat a régből eltérően az 
épületeket nem veszi el, hanem lehetővé teszi, 
hogy a meglévő épületeket a községek szociális 
berendezkedések létesitésére (fogy. Ilit szövet
kezetek alapítására, gazdakörök, olvasókörök 
felállítására, kántoriakra) használhatják fe l; az 
állam csak a telkeket óhajtja, amennyiben ezek 
iskolaépületek emelésére, bővítésére alkalmasak 
lennének; a mai fenntartóknak veszteségük úgy
szólván nem lenne, sőt amennyiben a szociális 
intézmények egyben közgazdasági és kulturális 
célokat szolgálnának, nyernének vele.

Kárpátalja Rtis autonóm terület közgazda- 
sági, szociális es kulturális nívójának alacsony 
volta ismeretes, az analfabéták szégyenletes nagy
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°/0-ka a múlt merev politikájának folyománya. 
Ennek megszüntetésére, a kívánatos állapotok 
elérésére úgy a köztársaság vezetököreinek, a 
társadalom intézőelemeinek és magának a nép
nek törekedni: emminens érdek, suprema lex.

Karplnecz Emánuel,
tanfelügyelő

*
Leadtuk a cikket, mint szakembernek a 

tárgyhoz szóló komoly dolgozatát, de azonnal 
hozzáfűzzük a magunk észrevételeit is. Cikkíró 
a gör. kath. kántortanitók egyházi elfoglaltságait 
tartja szem előtt és igy jön rá a kántorság és 
tanítóság szétválasztásának szükségességére. 
Amennyiben a róm és protestáns kántortanitók 
egyházi elfoglaltsága jóval kisebb az említetteké
nél, ezért ezeket miszerintiink más elbírálás alá 
kell venni. A róm kath. és prot. kántor sem

B íróság  e lé  a „K özlöny”-nyel!
Nem a Közlönynek, hanem a közönségnek 

Írunk; annak a közönségnek, amely bőségesen 
megfizette már a Közlönynek valamelyes, a 
„plágium-váddal" kapcsolatos u. n „szenzációs 
híreit ', de a végén mégis csak ránkmaradt, hogy 
ezirányban a dolog mibenlétét világosan meg
magyarázzuk.

Mindenekelőtt azzal legyünk tisztában, hogy 
mi volt az, amivel a Határszéli Újság a Közlönyt 
állítólag megvádolta és igy megbántotta volna? 
Másodszor, lássuk, mi az, amit a Közlöny a vé
dekezés hevében ellenünk elkövetett és a mi miatt 
mi kénytelenek vagyunk a Közlönyt a bíróság 
elé á llítani!

A Közlöny egyik munkatársa: (gyf.) jan. 
15.-én egy rövid elsőhir-félét irt a Közlönybe. 
A cikkecske igy kezdődött: Lábnyomokat láttam .. 
A cikkecske „témája és szituációja rokon" a Pékár 
Gyulának ezelőtt hét évvel „Nyomok a hóban" 
címen megjelent novellájának témájával és szitu
ációjával és ezt nemcsak mi állapítottuk meg 
lapunk febr 1 -én megjelent számában, de meg
állapította a .t febr. 4.-én egy irodalmi bizottság 
is, melyet a Közlöny hivott össze. A Közlöny
nek, illetve (gyfj-nek a mi részünkről való állí
tólagos megbántása abban vau, mert a mi Szi
lánkunkban plágium-vádat vélt felfedezni, inig a 
bizottság véleményét egyenesen dicsérő nyilat 
kozatnak vette, pedig a mi Szilánkunk és az 
irodalmi bizottság nyilatkozata ugyanegyet mon
dott. Szilánkunkban a plágium szó elő sem for
dul, a szilánk Írójának, Fülöp Árpádnak f. hó 
8.-iki számunkban leadott levele után pedig va
lóban üldözési mániában, vagy gyermekes „csak 
azért is" betegségben kell lennie annak, aki még 
mindig állítani meri, hogy mi plágium-vádat emel
tünk. Hogy Fülöp Árpád nem is akarhatott és 
nem is emelhetett plágium-vádat, azt a Közlöny 
is jól tudta és nyomtatásba is adta febr. 4.-iki 
számában, ahol ez á ll: „Fiilöp Árpád nem látott 
pozitívumot a kérdéses összehasonlításban". Fiilöp 
Árpádot a Közlöny is városunk derék és be
csületes polgárának ‘ ismerte el ugyancsak febr. 
4 -iki számában, hogy lehetséges az, hogy egy 
derék és becsületes ember más véleményt, vagyis 
plágium-vádat Írjon le ugyanakkor, amikor azt, 
mondja, hogy az összehasonlításban nincsen 
pozitívum ?

H v ly ié r d u k ii  u ta z á s .
Irta: Hubay Kálmán.

A mindinkább megnehezedő utazási viszo
nyokra való szomorú tekintettel lemondtam 
a paraguayi dezignált miniszterelnöki állásomról 
és az ennek betöltésevei szoros .n összefüggő 
világkörüli utazásomról, melynek kimondott célja : 
nagynevű és terjedelmű lapunkra előfizetők, va
lamint a tízszázalékos temetkezési árengedmé
nyekre való tekintettel az öngyilkosjelöltek gyűj
tése és végűi városunknál silányabb kövezett! 
város fölfedezése volt.

Világkörüli utazásom kárpótlásául ez alka
lommal helyiérdekű utazással érem be

Első utam — talán mondanom sem kell - - 
a különböző újságok szerkesztősége előtti

Nyilt-térre
vezetett. Nem akarom a már ismételten felfede
zett puskaport újból föltalálni azzal a megállapí
tásommal, hogy városunknak ez a legforgalmasabb 
tere, hol nemzetiség, faj, felekezet, rang és egy
másra való barátságos tekintet nélkül majd min
denki megfordul köpenyegével együtt, s hol aztán 
a nagy forgalomnak eredményeképen minduntalan 
egymás tyúkszemére lépnek, amit aztán a szen
vedő alany egy óvatatlan pillanatban érzékenyen 
viszonoz s ezt addig folytatják, inig a'z egyik 
tökéletesen le nem sántul, mikor aztán partnere

házi párasztászt nem végez, sem egész éjszaká
kat nem köteles átvirrasztani, a temetések elvég
zésére sem szükséges egy fél napot számítani, 
mert a temetések jóval rövidebbek. Egy másik 
körülmény, amely most már a gör. kath. kántor- 
tanitókra nézve is áll, hogy a kántori jövedelmek 
földek, lakás stb. mindenütt együtt vannak a 
tanítói jövedelmekkel; ki fogja tudni azt most 
igazságosan és helyesen megállapítani, hogy a 
két hivatal szétválasztása esetén a hitközség 
kántori jövedelem és igy kántor nélkül ne ma
radjon? A hitközségek különösen éppen a gör. 
kath. híveknek az utóbbi időkben való izgatása 
miatt aligha fognak kántort fizetni, mikor már a 
papot is megtagadták és jó lesz-e az az államra 
nézve, hogyha egy községben sem pap nem 
prédikál, sem kántor nem énekel ?

Szét k

Egy szó, mint száz: mi (gyf.)-et nem vá
doltuk plagizálással, első Írásában (Közlöny, febr. 
4.) még ő maga sem mint plágium-vádra reflektál, 
amikor Szilánkunkra életjelt ad magáról. Plágium
vád nem volt a részünkről, de a Közlönynek 
ke lett va'ami, aminek kapcsán belénk Kössön és 
amivel a Kereszténység t. borát is megzavarja. 
(Lásd a zsidó uszító eszmék theoiiáját!) Kellett 
neki, hogy valahogy ránkfoghassa, hogy vádoltuk, 
és ekkor ezért és csak ezért állította fel „az iro 
dalmi bizottság" eszméjének csapdáját is. Hogyha 
ezt az irodalmi bizottságot azért-hívta volna össze 
elsősorban, hogy megállapittassék : plágium-vád-e 
a Határszéli Újság szilánkja és ennek folytán 
kell-e, vagy nem kell ..gyf “ -nek a védekezés: 
akkor helyesen járt volna el, de ő a plágium
vádat már biztosnak állította oda és lapunkat is 
ilyen értelemben szólította fel az irodalmi bizott
ságban való képviseletié. A bizottság egv biztos
nak odaállitott plágium-vádban volt hivatva vé
leményt mondani. Ha mi képviseltetjük magunkat, 
azzal elismertük volna, hog\ a plágium-vád esete 
tényleg fenforog, akkor belementünk volna a csap
dába és minden ártatlanságunk mellett sem mosta 
volna le rólunk soha senki, hogy mi págium - 
vádat emeltünk, vagyis meggyanúsítottuk azt a 
„derék fia ta t újság Írót".

Mi voltunk olyan okosak, mint egy galíciai 
zsidó, és nem mentünk bele a Seftbe, amellyel a 
hiszékeny emberek előtt megtámadhatóknak tiin
tünk volna fel.

Persze, a Közlöny arra, hogy keresztény
ember is lehet néha okos, nem számított. Szerette 
volna, hogy képviseltessük magunkat, szerette 
volna, hogyha ezzel elismerjük azt, amit ö reánk 
szeretett volna kenni ér szörnyen dühös lehetett, 
amikor — pont a kívánt időre — megírtuk, hogy 
képviselőt nem Küldünk és érdemleges vála
szunkat lapunkban adjuk meg Pedig már inár a 
körmei közt erezett bennünket, mert ha mi kép- 
vis- löt a fenti okok miatt nem is küldtünk, de 
a dolgot Fülöp Árpád urnák közvetve mégis tu
domására adtuk. Fülöp Árpád, aki nemcsak a 
Közlöny szerint, de valóban is nagylelkű, nemes 
ember, akinek költői nagyságra párja e megyé
ben, de még e félországban sincsen, — tehát 
Fülöp Árpád, mint keresztény, nemes és fenkölt- 
lelkii ember, akinek cselhez, Csaláshoz semmi 
érzéke nincs, nem értette fel annyira a csapda

erkölcsi fölényének teljes tudatában hatalmasan 
belerúg kévéssé fájós lábával. Aliban az esetben, 
ha két fél tű hajlott buzgalmában annyira leta
possa egymás tyúkszemét, hogy diadalmas el
vonulásra mindkét fél képtelen, kijelentik, hogy 
az ügyet a maguk részéiül lezártnak tekintik.

Á Nyilt-téren egyébként mint azt Önök 
is sejthették — petróleum-panamistákat kerestem 
és pedig Diogénes mester nyomán (nem láb
nyomán !) lámpával, s hogy eredménytelenül, az 
csupán azért van, mert lámpámból a petróleumot 
elpanamázták. Ez a váratlan fordulat módfelett 
elkeserített.

Tovább mentein
gondolataimban s az olvadó hóban a kiállott iz 
galmaktól remegő térdemig elmerülve, méregettem 
irodalmi dedó-lépteimet, mikor hirtelen különös, 
éles körvonalú lábnyomokat vettem észre. Meg
nézem lábnyom-jegyzeteimet, rövid keresés után 
hasonló lenyomatot találok.^ Megnézem. Pékár 
Gyula láblenyomata. Örömmel állapítom meg, 
hogy a p is ti rituális irodalmi körök kritikájától 
lesújtott Mester városunkban van, nyilván a la
punknak szánt tárcáját hozta el, mely, mint mind
egyik, úgy ez is tele van a magyar irodalom lég 
szebb gyöngyeivel. Boldogan sietek a nagy Mester 
lábnyomán, melyek mindinkább kivezetnek a vá
rosból. Kietlen, irodalmi hasonlatot nem termő 
mezőkön vezet keresztül s egy hatalmas tölgyfa 
alatt végződött, melynek kihegyezett ágaira a

titkát, mint mi. Ö azt hitte, hogy magához ha
sonló emberekkel ál, szemben. Fiilöp az irodalmi 
bizottság gyűlésén az általa felkért Blanár által 
főkép és elsősorban, sőt kizárólag azt akarta k i
fejezésre juttatni, hogy ö plágium-vádat nem 
emelt, minden tárgyalás tárgytalan. De mi tud
tuk, hogy ezt azok a jó „csapda-készítő" urak 

^nem ügy fogják érteni és magyarázni, Gaar Ödön 
ezért mondotta- privát véleményként Blanárnak, 
hogy kár oda élmennie. Egyebet a mi részünkről 
Blanárnak senki sem szólott, neki megbízatást 
nem adott, befolyásolni senki sem akarta. Aki 
ilyet állít, az közönséges hazug, rágalmazó.

Már pedig a Közlöny, akár valakitől félre 
vezetve, akár csak úgy, de mindenesetre mint 
saját biztos meggyőződését áhította, hogy mi 
képviselettel biziuk meg Blanárt és mi vissza
vontuk tőle a megbízatást akkor, amikor meg
tudtuk, hogy Blanár nem áldozza fel magát a mi 
aljas célunknak. Azt a kijelentését, hogy mi cin
kosokat kerestünk, akik feláldozzák magukat al
jas céljainknak, ugyanazon helyen ugyancsak mint 
a saját meggyőződését még általánosságban is 
megismétli a Közlöny és hozzáteszi, hogy ö „ezt 
a bandát leleplezte, hadd tudja meg az egész 
város, kik azok, akik a keresztény közvélemény 
szócsövének merik magukat vallani".

A Közlöny febr. 10.-iki számában úgy tün
tette fel a dolgot, mintha a rágalmazó, hazug 
állításait ,i Blan.ir szavaira alapozta volna, de 
ezt a következményektől való félelmében febr.
12.-én már visszavonta. Közben ugyanis Blanár 
egy, a Közlönyben megjelent nyilatkozatban a. 
szemükbe vágta, hogy öt Fülöp Árpád kérte fel 
a képviseletre, továbbá á) hogy ötöle Gaar Ödön 
nem vonta meg a megbízatást; b) ötöle Gaar 
Ödön nem kérdezte a véleményét, hiszen ö addig 
a Pékár novelláját el sem olvasta; c) hogy öt 
sem Gaar Ödön, sem senki más véleménye meg
döntésére nem akarta rábimi

Eszerint a Közlöny nem igazat mondott, 
magyarul: hazudott, rágalmazott, becsületünkben 
megsértett. A legszigorúbb büntetést érdemli ezert, 
mindenekelőtt a kér. olvasóközönség vonja le 
belőle a következtetést, a többit pedig majd el
végzi a bíróság, amelynek átadjuk őket, mint akik 
a sajtó utján elkövethető legnagyobb bűnt kö
vették el.

Amikor Blanár szemébe vágta a Közlöny
nek az igazságot, akkor elkezdett handabandázni, 
de nem volt ereje, hogy e ponton ellenünk két
ségtelenül elkövetett hibáját jóvátegye. Hogyisne, 
mikor önhitt, bár hazug diadalmámorában előtte 
egy nappal még minket vonultatott vissza a 
„csúfos bukás elöl".

Igy dolgozik a helybeli zsidó napisajtó, igy 
dolgozik a keresztény-tábor meggyöngitésére, de 
mi nem törődnénk azzal, amit ezek a kipárnázott 
izmu sajtóatléták személyünk ellen vétenek, de 
nem tűrhetjük azt, hogy személyünkön átal a 
keresztény-tábort megosszák és gyöngilsék Ezéit 
állítjuk őket bíróság elé, ezért nincs és nem lesz 
pardon, ezért kívánjuk megbüntetésüket.

A tagadás mái nem lehet mentségük. Ta
gadni lehet ugyan, a halálraítélt terroristák is ezt 
tették, de a halottak és a sírok ellenük beszél
tek, az írással elkövetett hazugságot sem lehet 
meg nem történtté tenni. Általában pedig: tudva 
valótlant állítani, hazudni, a hazugság állítólagos 
forrását megnevezni és aztán ismét visszavonni,

magyar remekírók koponyája van feltüzve s 
árnyékában hajladozott ifjú  hajtás".

Első pillanatban, azt hittem, irántam való 
tiszteletből hajlong, de miután továbbra is egy 
imádkozó zsidóra emlékeztető ütemességgel haj
longott, megkérdeztem, mi baja? Könnyeden meg
jegyezte, hogy a szél fú jja , mel. tudja, honnan 
ered. Kért, hogy az elevenébe vágott szilánkot 
vétessem ki. amit néhány közismert, jószivii em
ber úgy hallom — meg is te tt; régi szokás 
szerint gombostűvel szedegetvén ki a „szilánk" 
egyes, erőszakkal fölpiszkált részeit.

A városba visszatérve,
lapunknak lánckereskedők, üzérkedők, bélyegha- 
misitók díszes, a rendőrhatóságok által előnyösen 
ismert társasága közé dobolt erkölcsgránátunk 
éles, gyilkos s z ilM ja i  a társaság néhány kiváló
ságát érzékenyen megsebesítették, miért is a 
minden sajgó sebet egyedül és sikeresen gyógyító 
radikális napisajtó élénk \wcg-lovában részesítette 
az sebeket gyógyító vöröskeresztes határ
széli hősöket.

A szoci- áldemokraták lapja,
miután a munkásságot a bolsevizmus felé hajló 
radikális szocializmussal eljegyezte, a fiatal pár
nak a magyarországi fehér-terror (?) virágaiból 
kötött, a hullák szagától illatozó rózsacsokrot 
nyújtott át, melytől az ifjú pár tartósan ttlsszögött.
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saját magukra ugyanazon ólombetűkkel rácáfolni, 
egy tendenciózusan leadott hazugságot egy er
kölcsi orgyilkosság alapjává lenni, ezen az ala
pon (Blanár állítólagos Szavai alapján) rágalmazni, 
az alapot elengedni és a rágalmat mégis fentar- 
tani, piszkolódni, tovább támadni: ez lehet hasz
nos dolog, lehel jövedelmező üzleti fogás, de ez 
nem újságírás, ez nem egyéb, mint az Írás múzsá
jának utcai portékává való legyalázása.

Elégtétel Friedrich Istvánnak.
Budapestről jelentik : Hétfőn délután a 

„Magyar Nemzeti Szövetség** küldöttsége jelent 
meg Friedrichnél, kinek az alábbi levelet adta át:

„Alulírottak, mint a Magyar Nemzeti Szö
vetség alapitó tagjai a legnagyobb megbotrán
kozással olvastuk egyesületünk lapjában a Nagy
inál lóságod személye ellen intézett tendenciózus 
kirohanást. A szóbanforgó cikkről nekünk előze
tes tudómásunk nem volt s azt a leghatározot
tabban elitéljük. Egyesületünket olyan emberek 
alapították, akik mindenütt ott voltak, ahol nem
zeti eszméinkért és tagjaink boldogulásáért ál
dozni kellett, ahol azonban jutalomról volt szó, 
ott sohasem tülekedtünk. Ezzel szemben azt 
tapasztaljuk, hogy tagjaink egy kis töredéke az 
egyesülés többségének bizalmával visszaélve azt 
egy burkolt politikai klikk részére sajátította ki. 
és nem kiméivé egyént és érdemeket az egyéni 
érvényesülés csalánhajtásait ápolgatta.

A Magyar Nemzeti Szövetség eddig is bizal
matlansággal kisérte Perényi báró és lilá in dr. 
egyesületi működését, a legutóbbi események 
pedig arra az elhatái ozásra bírták, hogy a leg
közelebb összehívandó egyesület közgyűlésen a 
nevezettek ellen bizalmatlansági indítványt tegyen. 
Fogadja Nagy méltóságod őszinte nagyrabecsü
lésünk és törhetetlen ragaszkodásunk nyilvánítását

*
Az ebben az ügyben egybehívott miniszter- 

tanács egyhangú állásfoglalással megállapította, 
hogy Friedrich István hadügyminiszter mentes' 
mindazon rágalmazásoktól, melyeket Almásy 
grófnő és a „Szózat'* ellene felhoztak.

Levél a szerkesztőhöz.
Az U. T. K. álarcos báljáról olvastam a 

Közlöny f. hó 0-iki számában. A rossz akaratú 
irás, vagyis cikkezés ilyeneket mondott:

• Az ördögnek bő szüretje van itt. Renge
teg az elkarhozott lé lek; apáca tancol egy csu- 
nyaszáju apaccs.il; hallom, amint mondja a piros 
kravátlis vurstlipofa: ,,Mamuci nem akarlak link 
hadovával bekólizni, de gyere már durmolni.'*

„Pittyedtszáju, ájtatos szemű páter gyorsan 
feloldoz minden elkövetendő bűnöm alul, mert 
belekarol egy ébenfekete hajú kurtizánba. A 
betyár pap utánam kiáltja; ne vétkezz. M ind
kettőjüket egyszerre viszi el az ördög*'

Nekem nem hivatásom a kritizálás de a 
kereszténység kigúnyolását nem hagyhatom szó 
nélkül és ha az U T. K mulatságot rendez, 
akkor a keresztény valla-.t ne tűzze ki gúny 
tárgyává ilyen alávaló módon Ment lm az Ú. T. 
K,-nak becses az ő vallásuk akkor talán a másét 
is megbecsülhetnék.

Ugyancsak olvastam a febr. 2-iki Közlöny
ben, hogy a Közlöny csak szép és okos, iromány
nyal megy világgá ; pedig . nem kell hozzá nagy 
fejtörés, hogy mit tartalmaznak ezek a csúnya 
sorok „mamuci gyere durmolni". — Ha ez 
nekik szép és okos akkor bizonyára én nem 
tudom, hogy mi az.

Még azt is olvastam ebben a „hírlapban", 
hogy csak a határszélibe lehel Írni akárkinek és 
akármit, ha tudatlan is, pedig téved a Közlöny 
meri éppen a Határszélibe nem lehet Írni akár
mit és ilyen aljasságot meg éppen nem lehet 
olvasni

Nekem semmi közöm sincs ahhoz hogy az 
egyik lap mit ir a másikról, de kötelességem a 
vallásomat védeni és azt nem is veheti tőlem 
rossznéven egy felekezeti sem.

1920. febr. 10.
Bakajsza Lajos
kötélgyártó mester.Ú JD O N S Á G O K .

Egy asszony és egy leány
levele fekszik előttünk. Mind a kettőben ugyanegy 
szomorúság, fájdalom és — kérés. Az asszony
nak - egy valamikor jó állásban volt férj mellett 
boldog, most özvegy úrasszonynak beteg gyer
meke és beteg gyermekének kis ágya mellett 
ezer gondja van, a legelső, hogy miből vegyen 
fát, mglegitö tűzifát, orvosságot s egy kis meleg 
ételt, a leánynak, egy még nem is olyan régen 
állásban volt, de a szlovák nyelv nem ismerése 
miatt elbocsátott hivatalnok-leánynak az a kíván
sága : bárha találna bármilyen neki való alkal
mazást, mert igy, otthon nélkül, ismerősök és 
rokonok nélkül, minden nélkül nem bírja soká. 
Hozzánk fordulnak, mert habár egyik csak hallo
másból ismeri lapunkat, de valami azt súgja neki, 
hogy általunk fogja valaki meghallani az ö 
segítséget kérő szomorú szavát. — Nem tehetünk 
mást, minthogy a nehéz anyagi helyzetben élő 
és beteg gyermekének gondozása miatt kereset
képtelen anyának addig is, amig újra megkeres
heti a minden napra valóját gyűjtést indítunk, 
az állást kereső 31 éves hivatalnok leányt pedig 
e soraink által neki való állásba ajánljuk. Hozzánk 
intézett leveléből igazi jó lélekre, nagy művelt
ségre, de nem kisebb szorgalomra és munka- 
kedvre következtetünk. Mellesleg, gyönyörű szép 
és helyes Írása van.' Bármely házi munkát elvé
gezne. ellátás fejében, foltozást, vasalást vagy 
gyermekkel való foglalkozást, legalább amig 
övéihez térhet.

Egy, szegény asszony és egy leány várja a 
jó lelkek megnyilatkozását.

A szegény asszonynak lapunk részéről 50 
K-t ajánlunk fel.

— Házasság. Gergel\i Antal az Ungme- 
gyei Tak arékpénztár tisztviselője és G ra ff Janka 
ma d. u. 4 órakor esküsznek a róni. kath. 
templomban. A templomi énekkar, mintegy nász
ajándékul kedves tagjának a menyasszonynak 
énekelni fog.

Eljegyzés. Kende Nóra (Ördarma) és 
Herczegh János (Nagygejöc) jegyesek.

Adomány. Jenöné 22 K-t
adományozott a kér. népkonyhának. Hálásan 
köszöni ,i vezetőség.

Párhuzamos magyarnyelvű tanítás a 
gimnázium V III. osztályában. A helybeli áll. 
reálgimnázium Vili. osztálya azon célból, hogy a 
8. osztályú magyar anyanyelvű tanulók ezen 
iskolai évben még itt tanulmányaikat minden 
tantárgyból magyar nyelven akadálytalanul be
fejezhessék: párhuzamosittatott. — Az igy ala
kitatott 8. B osztályba való felvétel iránti kellő
leg felbélyegzett kérvények — Podkárpátskájá 
Rus polgári igazgatásának közoktatási ügyosztá
lyához címezve a születési és legutóbbi 7 osz
tályú iskolai bizotjyitványok kapcsán folyó hó 
16-án és 17-én nyújthatók be az állami reál 
gimnázium igazgatóságához, a hol a további 
felvilágosításokat is megkapják. Indokolt esetek
ben magántanulókat is felvesznek. Az államnyel
vet mint kötelező tantárgyat tanítani fogják, de 
nem lesz érettségi tárgy. — Ifjúságunk éljen az 
alkalommal és ha már igen sok fiatalabb magyar 
gimnáziumi tanulónak nincs is meg az alkalma, 
hogy itt és igy tanulhassanak, legalább a 8. osz
tálynak fogjanak munkához 1

A csapi róm. kath. ifjúság múlt 
vasárnap nagy szinielöadással egybekötött tánc- 
mulatságot rendezett; melynek mintegy 4000 K 
tiszta jövedelme az ottani kath. kör termeinek 
rendbehozatalára szolgál. (Ezek a helyiségek 
ugyanis a felszereléssel együtt nagyon megérez
ték az ott átvonult sokféle háborús vihart.) A 
Tót leány cimü népszínművet adták elő mintegy 
600 emberből álló nézőközönség igazi gyönyörű
ségére. A szereplők Közűi hárman versenyeztek 
az elsőségért: Kálnai Dezső, Mikolajcsik Malvin 
és Laczi Mária, de a többi szereplő is a lehető 
legjobban állta meg helyét.

— A posta- és tá v ird a h iva ta l fölszólítja 
a közönséget, hogy a postai küldeményekre a 
feladó és a címzett teljes címét, rendeltetés pon
tos címét, a rendeltetés pontos helyét (város, 
falu, utca, házszám, emelet ajtó) írják ki, mert 
ha ezt nem teszik (és legnagyobb részt nem 
teszik) a postahivatalt nem lehet majd a közön
ségnek a késések és egyéb bajok miatt okolnia. 
A hiányosan címzett küldeményekkel ezután mint 
„nem kézbesithetökkel" fognak eljárni.

— S z trá jko ln ak  a mészárosok Kassán. 
A husuzsora letörése céljából a marhahús árát 
egész Szlovenszkó területére 15 K-ábati- állapí
tották meg. A kassai mészárosok belátták azon
ban, hogy a húsárak leszorítása nem felel meg 
a dollár emelkedő kurzusának, s elhatározták, 
hogy ha a közönség bőrét nem húzhatják le, 
nem fogják lehúzni többé a marhákét sem. Követ
kezéskép becsukták az üzleteket s emiatt Kassán 
már napok óta nem lehet húst kapni. Az erkölcsi 
érzék teljes hiányát mutatja ez a nemes gesztus, 
mellyel egy 50.000 főnyi lakosságú várost, nyil
vánvalóim üzleti számításból, igy akarnak kény
szeríteni arra, hogy kötelüknek álljon. Ezzel 
szemben — Munkácson hatósági árusítást akar
nak életbeléptetni, egyelőre hetenként kétszer, 
szombaton és vasárnap kg.-ként 10 K-ás árban. 
(10 i< kékpénz megfelel 4 K cssl. pénznek).

Az ügyvédek eskütétele A cseh
szlovák állam legújabban az ügyvédektől is esküt 
követel s aki azt le nem teszi, nem folytathatja 
tovább ügyvédi gyakorlatát a cseh-szlovák állam
ban. A követelt esküszöveg ez: „Esküszöm, 
hogy a Cseh-szlovák köztársasághoz mindig Ilii 
leszek, kormányának engedelmeskedem, a tör
vényeket és a törvényes rendeleteket megtartom, 
kötelességemet lelkiismeretesen teljesiten:**. Az

A virágokat Göndör Ferenc termesztette ,.Ember** 
cimii bolseviki melegágy-lapjában.

A sok és meglepő látványtól kissé kime
rültén a

Ennyi tisztaság már több volt, mint amennyit 
rendes észjárású ember kibírhat, sürgősen tá
voztam.

A makkalsó-kávéházba 
léptem. A ragyogó berendezés szinte kínos tisz
tasága meghökkentett. Az egyes asztaloknál a 
társadalom elittje kártyázott — természetesen 
krajcáros alapon.

Miután az ed-digi szokástól igen üdvösen 
eltérően autogram helyett a közéletünk ünnepelt- 
jeitöl láblenyomatot kérnek, ezen az alapon vol
tam bátor a tisztatekintetíi kaszirnötöl sajátkezű 
láblenyomatát kérni, amit természetesen meg is 
kaptam a minden imádásra méltó tündértől 
a kabátomon. (Máskor hasonló esetben az iiber- 
ciheremet veszem föl, mert gyöngéd lúdtalpának 
jelentékeny lenyomata nem fért el a bekecsemen !) 
Búcsúzóul csak annyit mondott :

Beszeljen a mamával.

A drogéria
előtt hatalmas tömeg tolongott. í\ l összes helyi 
és vidéki gyermekvédő-egyletek benszülött és 
idegen tagjai „pelenkaszag**-illatositót vásároltak. 
(Lásd a Közlöny egyik múltkori számát!)

A hosszas barangolástól, melyet a sajtó és 
közéletünk járatlan dzsungeljeiben tettem, kissé 
fáradtan és egy kis tisztaságra és becsületességre 
szomjan, egy megbízható hírforrás tisztának látszó 
vizéből próbáltam inni. A viz ihatatlan volt. Lel
ketlen Jaítmérgezök" megmérgezték.

A mai drágaság mellett feltűnő olcsón szerezheti be

háztartási, ko n y lia íe f zerelési és zoináncetlénj
a legfinomabb minőségben FRIEDER LAJOS Széchenyi-tér (Kispiac) 15. sz. a., Glausius hentes mellett. 
Legolcsóbb bevásárlási fo rrás ! ._______________________________ M egtekinthető vétclkö tetezeilsog  nélkül!
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eskü letételre utolsó terminusként febr. 10-et 
jelölték meg, azzal, hogy aki azt addig Írásban 
a járásbíróság vezetőjénél le nem teszi, az ügy
védi gyakorlatot tovább nem folytathatja. Eszei int 
az eskü letételnek már meg kellett volna tör
ténnie, de az Ítélőtábla elnöke fontos okokból 
egyeseknek halasztást engedélyezhet az eskü le
tételére; tudtunkkal az ügyvédek éltek ezzel a 
halasztó kitételben engedett joggal

— Ktirthy Jenő vármegyei tisztviselő, 
minden igény jogosultság nélkül hivatalából el 
lett bocsátva.

— Az U, A. C. estélye. Az U. A C 
hétfőn este 9 órai kezdettel tánccal egybekötött 
barátságos összejövetelt rendez. A tagokat és 
ezek családtagjait, valamint ismerőseit ezúton 
hívja meg a rendezőség.

— A Katii, legényegylet vasárnap este 8 
órai kezdettel batyubált rendez a siketnéma in
tézetben. Az itt váltott jegyek a kér. szociálista 
pártnak ugyanekkor a gimnázium tornacsarno
kába rendezett, tánccal egybekötött kabaré elő
adására is érvényesek, valamint a kér. szociális 
párt előadására váltott jegyek a legényegylet 
mulatságára.

— Az U. T. K. á larcos bá lja  a körül- 
ményekhes képest elég jó sikerült. A radikális 
ifjak és hozzátartozóik politikai tradíciójukhoz 
híven a legváltozatosabb álarc alatt jelentek meg. 
Egy Bocskay sapkás ébredöimitátortól sokan, 
érthető okokból annyira megijedtek, hogy pesti 
hitsorsosaik ebben az esetben előnyösen bevált 
példája nyomán sürgősen ki akartak keresztel- 
kedni, mit aztán a célirányos elővigyázatosság
ból papnak öltözött Mayer egy apácának szak
avatott segédkezése mellett el is végzett.

— Veszett ku tya . Szombaton reggel 
fíélyán József helybeli lakos kutyája megveszett 
és Villiger Gyula nevű iskolás fiút, valamint két 
felnőttet megharapott. Egy katonatiszt a dühöngő 
ebet lelőtte.

— Hogyan lesznek a vá lasztások?
Ugylátszik a küszöbön Jévő választások u. n. 
lajstromos választások lesznek, vagyis nem egyes 
emberekre fogjuk leadni szavazatainkat, hanem 
egyes pártokra, amely pártok azután összeadják 
összes szavazataikat és azoknak száma arányá
ban küldhetnek képviselőket. Húszezer szavazó 
után kap minden párt egy-egy képviselőt Ha 
tehát a mi kerületünkbe (a kassaiban, ahová 
tartozunk) leadnak kétszázezer szavazatot a ke
resztény szociális pártra, akkor ennek a pártnak 
10 képviselője fog bevonulni a képviselőházba. 
Ha nem adnak le csak százkilencvenezret, akkor 
a száznyolcvanezer szavazat alapján kilenc Kép
viselő megy be, de a fenmaradó tízezer szava
zat sem vész el, mert a végén az összes kerü
letek ilyen maradékait is összeadják és ha kijön 
például 60 ezer, akkor még három képviselőt kap 
az illető párt. Tehát egy szavazat sem megy 
kárba. Szavazatát mindenki a maga községében 
adhatja le. Ez mind jó, csakhogy mi nehezen 
fogunk ahhoz szokni, hogy ne valakire, hanem 
egy pártra szavazzunk. De azért jó l vigyázzunk, 
az sem utolsó lelkesedés ám, hogyha azt Írjuk 
a zászlóra : éljen a kér. szociális párt. Különben 

l  — korteskedni nem lesz szabad és a választások
idején szeszes italokat sem mérnek ki sehol.

— Zsidó párt Sz.lovenszkóban. A
szlovenszkói zsidóság kiküldöttei f. hó 1-én és
2-án Pöstyénben értekezletet tartottak, amelyen 
kimondották, hogy a zsidók „Egyesült Zsidó 
Pártok“ ciínen tömörülve vesznek részt a válasz
tásokon. Az értekezleten 124 kiküldött vett részt 
55 hitközségből. A hitközségi alapon összehozott 
politikai párt programjának kimondott része a 
zsidók egyenjogúsításának (?) követelése az élet
ben nemcsak papíron; azután a közigazgatás 
demokratikus (!) alapon való fejlesztése, továbbá 
a teljes kiengesztelődés politikája. Tehát nekik 
szabad hitközségi alapon zsidó politikai pártot 
csinálni, de sok liberális keresztény ember is 
megütközik azon, hogy mi keresztény alapon 
hirdetjük a szociális eszmét!

Veszekszenek a nagy és a kisoroszok
A Nauka" (kisorosz) és a „Ruszkaja Zeinla**
(nagyorosz) helybeli lapok nagyon hajba kaptak 
és sem a kormányzó nyilatkozata nem elégíti ki 
a Naukát, sem Volosinnak a Nauka szellemé
ben tett erélyes kijelentései nem tetszenek a 
Ruszkaja Zeinla kapacainak vagyis nagyorosz 
propagandistáinak Volosin megmondja Brejcha 
kormányzónak is, hogyha a nyelvi harcba való 
bele nem avatkozás

A cikkek és nyilatkozatok mindenütt nagy 
feltűnést okoztak.

Tűz. Régen nem fordult elő városunk
ban tüzeset. A gyújtogatok és a gondatlanok 
ugylátszik — kipusztultak abban a pillanatban, 
amikor a biztosítási összegeket kezdték jóval 
túlhaladni az építkezési és egyéb költségek Amely 
ház manapság kigyullad, arról bizonyos, hogy

„nem a gazda gyújtotta fel". A becsületes tűz
esetnek egy ilyen tipikus példája a róni. kath. 
fiúiskolának f. hó 11-én este való kigyulladása, 
amely padlástüzről lévén szó könnyen igen 
végzetessé is válhatott volna. Az itt támadt tűz 
vagy kéméiiytüzből vagy pedig rövidzárlatból 
keletkezhetett, mert a kémény közelében is lévő 
gerendázat kezdett égni, amely egyúttal villany 
és az ott székelő katonaság részére telefon
drótot is vezetett. A kár több ezer korona. Még 
nem tudni, hogy ki fogja fizetni.

Legújabb, Az elbocsátott tisztviselők 
áprilistól megkapják fizetésük 607,,-át.

— Verekedtek a legények, már mint a 
nevickei farsangoló fiuk február havának 9-én. 
Dudik Mihály a fejére kapott egy karóval, Dankó 
Józsefet késsel szúrták össze súlyosan és még 
tizenegyen ejtettek kisebb-nagyobb sebet. A 
verekedők részegek voltak, de így látszik, nem 
holtrészegek, mert bűntudatukban és félelmükben 
úgy elmenekültek, hogy még ma sem jöttek vissza. 
Hir szerint az erdőbe vették magukat és fel
csaptak — szegénylegényeknek. Dudik és Dankó 
az itteni közkórházban vannak.

Nyilvános nyugtázás. A keresztény 
ifjúságnak f. é febr. hó 1-én a Siketnéma in
tézet helyiségében a keresztény népkonyha ja
vára tartott mulatságán felülfizettek: Tomcsányi 
Béla 100 K, Kossán Viktor 55 K, Aczél Arnold, 
Balogh Manó, özv. Péter Péterné, Füredi Manó 
50—50 K, Szántó Mihály 30 K, Kron Géza 23 K, 
Kurucz Mihály. Szikvizgyár 20 20 K, Melega 
Sándor 18 K, Lörinczy István, Puschauer János, 
özv, Lévay Mónié, Schullmaii |akab Ackerman 
Ignácz 15— 15 K, dr Szilágyi N., Hámos Aladár, 
Hámos Lípót 12—12 K, Spisák Bözsike, Kölnit 
József, Vaskó István, Haluska Andrásné 0 10
K, Földesi Gyula 6 K, Kajn Bertalan, dr. Szabó 
N., Szirmay György, Sándor Erzsi, Sztromovics 
Berta, Kozár János, Rátlii Istvánná, Czakli József, 
Péter Dénes. Rádi János, Ringer Gyula. Sípos 
Béla, Keszler János, Kessler Béla, Hajdú Miklós, 
Paskovics Béla, Váradi János', Rádi József, Szo- 
lyánszki Anna, N. N., Harmatli Ödönné, Vilcsek 
Erzsiké. Orosz N , Landa Zoltán, Markó Ber
talan, Tamás Endre. Kállay Mihály, Kubovcsik 
Andor, Csányi Mihály, Magyar Bálint, Horny 
Oszkár, Galambos András, Holodnyák N., 5 5 
K, Krályik Sándor 3 K, Sájgliy István, Tirpák 
József 2 2 K.

HATÁRSZÉLI UJSÁO.

N YILT -T ÉR *)
Nyilatkozat.

A Közlönyben megjelent személyemet tá
madó nagyon is átlátszó tendenciájú közlemé
nyeket roszakaratu hazugságoknak minősitem, 
azonban önérzetem tiltja, hogy a Közlöny illusz
tris felelős szerkes tőjével nyílt polémiákba 
bocsátkozzam. De hogy a jövőben kereskedői 
reputációmat a szenzációt és talán mást is haj- 
liászó riporterektől megóvjam a Közlöny ellen 
jó i képviselőm által a sajtópert megindítottam.

Hilltuann József.
) E rovatban közlöttekért nem vállal felelősséget 

a szerkesztőség.S Z E R K E S Z T Ő I Ü ZE N E T E K .
H. M.-né. Igen. Az Ön által helyesen és tisztán 

észrevett kátyúban ismét megakadt az idegenek kivitelére 
hivatott tolonckocsi, kárpótlásul azonban megindult a 
bevándorlás, illetve az idegenek behozatala is: Göndör 
Krausz Ferenc Náthán rituális Embere diadalmasan bejött 
a határon.

Pékár tiszte lő. Ha a téma és a szituáció azonos
sága az eredetiség első ismertető jegye, akkor Ön, aki 
a Zrinyiászt versből prózába dolgozta át és a mű egész 
folyamán Zrínyi helyeit következetesen Goldfingert mond, 
joggá állíthatja, hogy eredetit alkotott.

H. A. A sajtótörvény szerint csak helyreigazító 
közlemények leadása kötelező. Már pedig a beküldött 
irás egészen más természetű, egyáltalán nem azzal fog
lalkozik, hogy helyre gazitson, meri egy szót sem ir 
a rró l: mi volt hát, amit máskép irtunk. Bármilyen tiszte
lettel legyünk is a beküldő személye es szándéka iránt, 
ilyen alakban nem fogjuk a levelet leadni és biztosítjuk 
róla, hogy a sajtótörvényre jogtalanul hivatkozott.

Szerkeszt ö : G .-l. I / /  Ö / ) Ö V.

Álló tölgyfa eladása tövön.
Az ungvári n f. egyházközség közhírré teszi, 

hogy a radvánei határban az úgynevezett „Cserjés" 
dűlőben levő tőig fá it

folyó hó 17-én délelőtt 8 órakor 
kezdődő szóbeli árverésen a helyszínén egyen
ként vagy kisebb csoportokban készpénzfizetés 
mellett eladja.

Tájékozásul közli, hogy az árverés helye a 
radvánei köbányatclep közvetlen szomszédságá
ban van.

Nyomatott Földesi Gyula könyvnyomdájában,

Egy egész jókarban lévő
finomabb, fftggönjils GYERMEK-

KOCSI. valamint egy emdeles hor

dozható TYÚKKETREC e la d ó , 

CÍM a k ia d ó h iv a t a l b a n .E L A D Ó  3x3.00 ni. világos-zöld jókarban lévő valódi S Z M IR N A S Z Ö N Y E G
M E G T E K I N T I !  E T ŐBoross Zsigmond sportiizletében.

Cislo 12/1920. exek.

Licitacicnálny óznám.
Dolupodpisany sudcovsky vykonátel v mysle

§ 102 náh. c. LX. z r. 1881. stymto naverejnosf 
dáva, ze následkom vyroku okresného súdu v 
Sobránci éislo 1919 Pk. 620 5 v prospech exek- 
venta Jttraja Gombos zastúpeného skrzc pravo- 
tára Dr. Eugéna Maxim proti exekvovanému 
pre 92 kor a pris. dna 23 augusta 1919 exekvo
vané a na 1200 kor. sácovane následovne linu- 
telnosti asice. 1 jalovica na verejnej licitácii sa 
bud’e odpredávaf.

Termin na túto licitáciu následkom vyroku 
okresného súdu v Sobránci cislo 1919 Pk, 620/5 
vo vyske 92 kor. isting, a 119 kor. 90 hal. po- 
teraz súdobne nstálenyeli útrat dna 2s feb ruá ra  
roku  1920 pred obedom |na hodiuu 9 sa vy- 
pisuje, nakedy kupit’ namyslujúci slym pozna- 
menánim sa povolávaju, ze v mysle § 107 a 108 
z c. LX. z r. 1881 hornemované hnutelnosti 
len za hotové peniaze a najviac slubujucemu v 
pade potreby aj za nizsiu odhodnu centi sa budit 
odpredávaf,

Nakolko odpredaf sa majíice hnutelnosti 
aj druhi a pofazne superexekvovali a na tieto 
uspokojúce práve právo by si boli zado
vázili. táto licitácia v mysle § 120 z. c. LX. z 
roku 1881. aj v prospech tych sa nariadi.

V Sobránci diía 9 februára roku 1920.

(Neznainy podpis)
sudeansky vykonátel.

Cislo 77/1919. exek.

Licitacionálny óznám.
Dolupodpisany sudcovsky vykonátel v mysle 

§ 102 náh. c. LX z r. 1881 stymto na verejnosf 
dáva, ze následkom vyroku okresného súdu v 
Sobránci éislo 1919 Pk. 278 5. v prospech exek- 
venta Paulovej Kopik zastúpeného skrze pravo- 
tára Dr. Eiigéna Maxim pre 117 kor. a pris. dna 
12 mája 1919. exekvované a na 700 kor. saco- 
vané následovne hnutelnosti a sicc: jedná jalo
vica na verejnej licitácii sa bud’e odpredávaf

Termin na túto licitácii: následkom vyroku 
okresného súdu v Sobránci cislo Pk. 278 1919 
vo vyske 117 kor. isting, a 16 kor. poteraz sú
dobne ustálenycli útra: dna 18 feb ruá ra  roku 
1920 po obede na liodinu 3. sa vypisuje, na
kedy kupit’ z;iínyslajúci stym po/namenánim sa 
povolávajú, ze v mysle § 107 a 108 z. c. LX. 
z r. 1881. Iiormenované hnutelnosti len za ho
tové peniaze a najviac sliibujúcemu v pádé po
treby aj za nizsiu odhodnu centi sa budit od
predávaf.

Nakolko odpredaf sa majíice hnutelnosti 
aj druhi za pofazne superexekvovali a na tieto 
uspokojúce práve právo by si boli zadovázili, 
táto licitácia v mysle § 120 z. LX. z roku 
1881. aj v prospech tyeli sa nariadi.

V Sobránci dini 26 jainiára roku .1920.

(Neznainy podpis)
sudeansky vykonátel.M E G V É T E L R E  K E R E SE K  E G Y  JÓ K A R B A  LÉV Ő

4 -  0 LÓEREJÜ, SZÉNNEL 
VAGY FÁVAL FŰTHETŐ

gőzcséplőgép garnitúrát
Cim: Bercsényi u tc a  54.




