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S Z IL Á N K O K .
PÜSPÖKLÁTOGATÁS VOLT LUCSKÁN,

,i iiisi pravoszláv látogatta meg autón, teljes püs
pöki ornátusban, a lncskaí pravoszlávokká lett 
ruszinnsal A püspöki autónak Munkács városába 
való befutásakor a K. F. szerkesztője meginter
júvolta látogatása céljából a püspök urat, aki 
tagadta, hogy valami különös missziója lenne. 
Később kiviláglott, hogy igenis volt különös 
missziója és ennek a tipikus szláv turpisságnak 
kapcsán a K. F. nagyon érdekes reflexiókat fűz 
a történt eseményhez, midőn a következőket 
kérdezi a kormányzó ú rtó l: Mi köze van Gagat- 
kóéknak. vagy a nisi püspöknek Podkarpalska i 
Rushoz? Ugyanolyan joggal jöhetne Debrecenből t 
Balthazár politikai tendencia nélkül, hogy a ru
szinokat a református egyházba terelje. Ugyebár 
ezt nem engednék meg? S ha Nisnek, Gagatkó- 
nak ezt mégis megengedik, erős a gyanúnk/hogy 
a kormányzó ur támogatja ezt az irányzatot. 
Mert mit gondolhatnánk egyebet? Egy tollvoná
sába került volna s a pravoszláv püspök ur so
hasem láthatta volna Luoskát.

Valljnnk szint. Ha a kormányzó ur azono
sítja magát a iázitókkai mondja meg nyíltan, 
legalább jobban fogjuk tudni hányadán vagyunk. 
Ha nem azonosítja magát -s tényleg úgy gondol
kodik, amint beszel, hogy t. i. ö ruszin, akkor 
állíttassa ki az útlevelüket. S ha a körülmények 
folytán ezt nem teheti, akkor adja át helyé: 
olyannak, ak: ezt megfogja csinálni, Sohase féltse 
a ruszin népet attól, hogy még mindig jobb, ha 
ő van, mint egy estit. Ehreníeid alkermányzó 
még nem nagy ideje dolgozik s megértő és igaz
ságos munkája egyes esetekben a magyar ki
sebbség szimpátiáját is megszerezte. - Nem az 
az ember, aki a saját árnyékától is megijedne. 
Mennyivel könnyebb lenne ez Zsalkovicsnak? 
Mindenkit utálunk, mint a nyakunkba akasztott 
zsarnokot, aki nem a mi fajtánk, de kétszeresen 
utáljuk véreinket, kik árulóink. A kormányzó ur 
jól tudja, hogy itt ezideig a magyar törvények 
vannak használatban, melyek szerint honosságot 
csak évek tisztes munkájával szerezhet valaki. E 
helyett látjuk, hogy minden ide menekültnek 
„hrazsdanin" honossága van néhány nap múlva 
szabadság vs mi jogok tekintélében jóval utána 
kullogunk. Úgy veri a mellét, hogy fejünk bele
szédül A lázitók nem azok, akik ma rendőri 
megfigyelés alatt állanak, vagy a beregszászi, 
'Havai és ungvári fertőzött levegőjű fogdában 
ülnek, hanem azok. akik szabadon járnak, aki
ket nem ismerjük honnan jöttek s csak azt latjuk, 
hogy mesésen megy nekik a rendzavarás, a né
pek boionditása és szétszakítása Kormányzó u r ! 
Ha Ön javunkat akarja tartson velünk, azokkal, 
akik itt születtünk, mellékes, hogy milyen nyelven 
beszélünk, mert nti nem azért vagyunk, hogy Ölt 
legyen, hanem Ön van érettünk. Gondolja meg, 
hogy amíg ön nem ind legyalogolni a vármegye- 
házától a Koronáig, ugyanakkor nincs egy elé
gedett alattvalója. Ön mindent lát, csak éppen a 
nyomort, az éhséget és az elégedetlenséget nem 
veszi észre. Ön rengeteget vétett a ruszin nép 
ellen, próbálja meg ezeket kikorrigálni.JA vég roha
mosan közéig s adja meg nékünk, ltogy átok helyett 
sajnálatunk legyen az, mely szomorú utján kisérje.

— A közönség tudomására. Miután a 
felek látogatása a pénzügyi referátumnál olyan 
méreteket öltött, hogy a munkával túlterhelt liiva- 
talnokság legjobb akarata mellett sem képes az 
állandóan növekedő ügykörrel megbirkózni, ezen
nel köztudomásra adalik, hogy 1926. évi szep
tember hó 12-ével kezdődőleg a tényleg szük
séges látogatások csak hétfői és csütörtöki na
pokon fogadtatnak mindig délelőtt 10— 12. óráig.
A többi napokon felek egyáltalán be nem bo
csáttatnak. Pénzili; i referens.

A magyarsághoz
a maradásén.

Mindig a magyarsághoz írunk, de most kü
lönösebb hangsúllyal ejtjük ki ezt a lelkűnkből 
szakadt megszólítást, amely után tulajdonképen 
csak egyetlenegy mondatot akarunk mondani, 
mert csak egyetlenegy gondolatot gondolunk, azt, 
hogy legyünk bölcsek és erősek és tartsunk össze 
bölcsesen és erősen. A föld, amelyen születtünk, 
a mi hazai földünk. Ragaszkodjunk, tapadjunk 
hozzá, még ha meg is indult alattunk, még ha 
áldozatokat, lelki önmegtagadási kivan is tölünk 
az ittlét, a maradás.

Ezt a pár hangsúlyosan ejtett mondatot 
abból az alkalomból és azzal a magyarázattal 
Írjuk, hogy a ruszinszkói magyar pártok, úgy
mint a kér. szociális, a kisgazda és a magyar 
jogpárt közös intéző bizottsága az itteni ma
gyarság egységesítése és erősítése céljából nyíl
tan azt az óhajtását fejezte ki, hogy -  mindenki 
magyar legyen, aki annak született és minden 
magyar itt maradjon, testvérei érdekében is itt 
hivatalt, vagy megbízatást vállaljon és szive ma
gyarsága mellett eszének és karjának magyarsá
gával is szeresse és szolgálja fajunkat, nemze
tünket, szeresse és szolgálja itt, ahol sok ezrek
nek, magyaroknak élnünk és meghalnunk kell.

Egymásnak keseritéséböl letett fogadalmak 
stb. miatt már szintén elég volt.

Erősítésünkhöz más utak és más ösvények, 
nem a íolonc kocsik és az elhatározáshoz későn 
vivő töprengések utjai kellenek.

Iskoláinknak tanárokra tanítókra. Népünk
nek szolgabirákra, jégyzőkre, j.trásbirákra, ügy
védekre, papokra van szüksége.

Azt mondják, hogy a forradalmak porba- 
döntötték a régi világ titkos diplomáciáját. Ez 
ugyan nem igaz, mert Beneá külügyminiszter ur 
most sem mondja meg, mit végzett Belgrádban 
és mit Bukarestben, — de hogyha a szmokingos 
diplomaták még titkolóznak is, hogyha ők a 
szavakat arra használják fel még most is, hogy 
elfedjék a tényeket a kijelentésekkel — hát mi 
zsakettes diplomaták ne kövessük őket, mondjuk 
ki végre úgy, ahogy van, hogy mert a magyar 
nép itt marad, a magyar nép elejének is itt kell 
maradnia,

Ezzel csak újabb szellemidézést produkál- 
nának és - higyjék meg — már igazán elég 
volt a rossz szellemből.

A szellemeket előidézni könnyű, de lerázni 
őket nehéz. Kéretlen és hívatlan uj welszi bár- 
dok ezrei harsognák a becsapás dicséretét

A kórus nagyon erós találna 
lenni és nagyon messzire találna hangzani.

A magyarsághoz irtunk a maradásukért — 
a esetiekhez irtunk a demokratikus igazság tel
jesítéséért. A lelkűnkből szóltunk Isten látja leg
jobban.

Lapunk mai száma 4 oldal.

Magyar elemi oktatás.
A baranyai magyar szülök mozgalmáról 

hallottunk e héten, amely mozgalom arra irányul, 
hogy gyermekeik az elemi iskolában magyar
nyelvű oktatásban részesüljenek. A baranyaiak — 
tekintve, hogy a cseh népszámlálás szerint is 
3O°/o körül van Baranyán a magyarok szama —, 
a békeszerződésben biztosított jog alapján vég
eredményben külön magyar elemi iskolát óhaj
tanak M aliit ’ i. de addig is, amig a körülmények 
az épitkezé. t stb. lehetővé teszik, az ottani ruszin 
állami iskolában kérik, hogy az egyik tanerő 
tisztán a magyar-gyermekeket és magyar-nyelven 
tanítsa. Hisszük, hogy a baranyaiaknak ez a ké
rése Hrdina Alfonz tanfelügyelő ur jóakaralu tá
mogatása révén sikerülni fog. Elég baj az, hogy 
például Csapon egyáltalán nem volt a műit év
ben elemi iskolai tanítás, Kereknyén pedig a tan- 
felügyelő ur elnézéséből, vagy nem tudjuk, mi 
okból, el akarják követni azt a furcsaságot (!), 
hogy a háromhetedrészben magyar községben 
csak orosz- és csak szlovák-nyejvü elemi iskolai 
tanítás legyen. Szinte hihetetlen, hogy Őrdarrnán, 
ebben a magyar-többségű községben sem akar 
lenni magyar-tannyelvű elemi iskola és 100 ma
gyar anyanyelvű iskolaköteles kénytelen lesz a 
szlovák, vagy a ruszin tannyelvű iskolába irat
kozni. őrdarrnán a róm. katholikusok kimutatták 
az elmúlt iskolai évben, hogy az iskolájukba járó 
tankötelesek 80'7,,-a magyar anyanyelvű, de Hrdina 
tanfelügyelő a Moys zsupán alatt elrendelt újabb 
népszámlálás adataira hivatkozott (amelyek sze
rint Őrdarrnán nincs magyar, csak cigány), el
tiltotta a magyar tanítást a róm. kath. eletni is
kolában is.

A csapi iskolák dolgára egy kissé részle
tesebben akarunk rátérni

Csap községben 350 mindennapi és 160 
ismétlő tanköteles vau, akik kivétel nélkül magyar 
anyanyelvűek. E községben a csehszlovák állam
hoz való tartozás előtt egy nagyon jó áll. iskola 
működött négy tanerővel és egy róm. kath. iskola 
egy tanerővel. Az áll. iskola helyiségeit a had- 
vezetőség rögtön a háború elején betegnyugvó- 
állomás céljaira lefoglalta, de ezt a község nép
oktatásügye nem érezte meg. mert az akkori 
magyar tanfelügyelő a községi elöljáróság segít
ségével gondoskodott az iskola részére ingyen 
helyiségekről s majdnem megszakítás nélkül folyt 
azokban az előadás Mióta azonban Csap a cseh
szlovák államba lett bekebelezve, azóta szünetel 
a tanitás. A csehszlovák illetékes tanfelügyelő 
ennek a magyar községnek népoktatásügyével 
nem igen törődik. A volt tanerők nem tették le 
a fogadalmat. Helyökre kineveztette Boksay József 
szerednyei gör. kath. tanitót, akinek szabadságot 
adott, Lessek Ferdinándot, akit Ungváron fog
lalkoztatott és Kamaher Erzsébet tanítónőt, akit 
hivatalába rendelt, hogy ott a fizetett dijnokot 
helyettesítse. A róni. katli. iskola is szünetelt, 
mert tanítója szintén nem tette le a fogadalmat 
s ezért Hrdina tanfelügyelő eltiltotta öt a taní
tástól. Nem akarjuk azt mondani, hogy Pesek 
urnák és az alárendelt apró pesekeknek örömük 
telik abban,

Csapon az elmúlt egész, 
tanéven a róm. kath. iskola tanterme üresen 
állott, az óvodában sem volt oktatás s igy vál
takozó rendszer mellett a tanitás négy tanerővel 
folyhatott volna. Követeljük,, hogy ebben a szin- 
magyar községben most ináf haladéktalanul vegye 
kezdetét a tanitás, de követeljük azt is, hogy a 
baranyai, kereknyei, ördarmai magyar gyermekek, 
akik a statisztika ellenére is szépen nőnek és 
fejlődnek, anyanyelvükön tanulhassanak. Micsoda 
csehszlovák állampolgárok és katonák lesznek 
belőlük, ha még Írni és olvasni sem tanulnak 
meg ?
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Egy íanitó özvegyének és 
árváinak sorsa.

A gyorsan elintézett nyugdíj. Kiszely úr, 
az őszinte. A tanító özvegye Zsatkovics 

úr előtt.

Tizennyolc esztendeig tanította boldogult 
Markő András gör. katli. felekezeti tanító a la- 
kárdi leendő honpolgárokat. Tanította azért a 
fizetésért, amely akkorában egy tanítónak kidu
kált és abban a reményben, hogy ha eljön az 
ideje. /ze'Z gyermeke közül az egyiket itt, a má
sikat ott, de valamely iskolában, intézetben min
denkit elhelyezheti és kitanithatja majd annak a 
felekezetitek és államnak segítségével, amelyet 
legjobb erejével szolgált.

Markó András 1918 novemberében rövid 
szenvedés után elhalálozott. A kis ingóság el
adásából felesége apró belsőséget vett Radván- 
con, vagyis a városhoz közel, hogy a már isko
lába járó gyermekei: és a még oda kerülőket 
a remélt nyugdíj segítségével annál biztosabban 
taníttathassa. A kis házikóba utolsó filléreit is 
bele kellett fektetnie. A gyermekektől akik közül 
a legnagyobb akkor 15 éves a legkiseb' alig 
egy éves volt, semmiféle kereset után nem néz
hetett, így mindennél sürgősebb volt rá nézve a 
nyugdíj k utalása, amely iránt az akkori helyzet 
szerint előbb a magyar kormányhoz, a később 
beállt helyzet után 1919. márciusában a csvhek- 
hez fordult.

Háromszor kellett minden szükséges iratot 
újból és újból beszereznie, mert beadott folya
modvány.! a mellékletekkel hol itt, hol ott de 
mindig elveszett. Amikor kb. másfél év után 
Pesek referens egyszer már azt jelezte, hogy a 
nyugdíj felvehető, még akkor is egy héten át 
minden nap meg kellett jelennie szegény Markó
nénak Kiszelv adóhivatali tisztviselőnél, amig a 
nyugdijat valóban felvehette Kiszely nr egy al
kalommal oda nyilatkozott az ügye elintézését 
kitartóan sürgető szegény özvegy előtt, hogy 
ilyen kis összegért, 12ö korona 66 fillér havi 
nyugdíjért nem is érdemes annyit -Ikalmatlan- 
kodni. Hát az lehet, hogy Kiszely ur ennyi ösz- 
szeget fel sem venne, de Kiszely úr bizonyosan 
nem próbálta még meg hét serdületlen, vala
mikor jobb napokat is látott gyermeknek sem
miből a mindenne! való ellátását. Ha meggon
doljuk, mennyit kellett ennek az anyának szen
vednie a drágaság, a hideg, a közönyösség miatt, 
valóban nem tudjuk elképzelni, hogy volt még 
jártányi ereje egy héten át mindeunep megjelenni 
Kiszely úr előtt, aki olyan nagy úr, hogy i 26 
korona 66 fillér nyugdijat föl sem venne . . .

De hagyjuk Kiszely urat. Mondott és tett 
ö ennél különbeket is. Térjünk vissza Markó 
Andrásáéhoz és hét gyermekéhez. A 166 korona 
66 fillér bizonyosan megváltotta őket minden 
nyomorúságuktól! Azonnal ki lehetett fizetni a 
két esztendő összes adósságát, nemcsak azt a 
3000 K-t, amit a tanfelügyelő ur és a dr. Besz- 
kid úr jóságából a nyugdíjra előlegként kaptak. 
Azonnal volt miből ruhát venni a legnagyobb 
és legkisebb gyermeknek, beszerezni télire valót, 
fát és miegyebet.

Hát bizony nem volt az elég. Még avval a 
bérrel sem tette ki a szükséges összeg tizedré- 
szét sem, amely bért a lakás két kis szobájából 
is kiadott egy szobájáért kap a szegény özvegy. B i
zony csak a régi panasz hangzott tovább is a
radvánci kis házban..........Nincs kenyér, nincs
ruha, nincs liszt . . . nincs fa . . . Isten, mi lesz 
így velünk I? Jön az iskolai esztendő I

A siró asszony elé odaáll a III. vagy IV. 
gimnazista fiú. Majd irok én egy kérvényt Zsat
kovics kormányzó úrhoz, mondja, hátha felemel
heti azt a nyugdijat vagy pedig kiutaltat nekünk 
valami segélyt!“ És megírta a kérvényt úgy, 
ahogy tud magyarul. Mert mit tehet ő róla, hogy 
magyarnak született és csak magyarul beszél! Az 
édes anyja bevitte a kérvényt. Azt felelték, vár
jon egy hétig, majd Írásbeli feleletet kap. A 
válasz nem jött. „Elmegyek a feleletért4 — gon
dolta. Beeresztették a kormányzó úrhoz. Már- 
már azt hitte, hogy szívesen fogják ott fogadni, 
de hitében csakhamar csalódnia kellett, mert a 
kormányzó úr nyilván a bent levő magyar kér
vény alapján a következő szavakkal fogadta:

Én a kegyed ügyén nem se
gíthetek. A nyugdíj ügyet általánosan fogják ren
dezni, tessék azt bevárni.

A szegény asszony erre az1 lelte, hogy ő 
a 126 korona 66 fillérért már igazán nem tudja,

hogy micsoda. Mindenesetre magyar, mert an
nak született, de nem róni. katli., mert családja 
gör. katli. papi- és tanítói család, férje is gör. 
katli. felekezeti tanító stb." Hát nekem nincs a 
Kegyed dolgához, közöm, talán Pollák referens
hez mehetne" - mondta a kormányzó és ezzel 
az audiencia véget ért.

Hát azt el kell ismerni, hogy a kormányzó 
nem intézhet el nyugdij-ügyeket, abban is igaza 
van a kormányzó urnák, hogy itt általános ren
dezésre van szükség, de hogy ehhez az általá
nos rendezéshez, ennek sürgetéséhez stb. már a 
kormányzónak is van valami köze, azt is meg 
kell állapítani. És meg kell állapítani azt is, hogy 
a szojm elé, vagy a Prágába terjesztendő javas
latokhoz a kormányzó urnák adatokra van szük
sége és igy ebből a szempontból sem lehet kö
zönyös, hogy bizalommal fölkeresik-e öt a Markó 
Andrásné féle szegény özvegyek és föltárják 
előtte rettenetes sorsukat. Az, hogy Markóné 
magyar-e szlovák-e vagy ruszin, itt ennél a kér
désnél igazán nem játszíiatik szerepet. Irt min
denki egyforma, vagy kellene hogy egyforma legyen 
éppen úgy, mint Amerikában.G rig á ssy  M ihály iga zg ató  úr
elsejétől jelmondott Román józsef ruszin polgári 
iskolai pedellusnak. A dolog előzményéhez tar
tozik, hogy Román valahol panaszkodott fizeté
sének alacsony voltáról kimondottan arról, hogy 
a múlt évben a magyar érabeii fizetésének G ri
gássy úrtól már csak a harmadát kapta meg és 
azt az igazgató ur hosszas kérés mán az idén 
is csak valami 240 K-ra volt hajlandó felemelni, 
vagy felemeltetni. Román Józsefnek ezt a pana
szát tollhegyre vette valamelyik szemes újságíró 
és az egyik kassai lapban többek között ezt is 
felrótta az itteni iskolaügyi vezetőségnek, meg
említve a Grigássy Mihály „igazgató" ur becses 
nevét is.

Ezt a „szörnyűséget," x hogy egy szegény 
ember panaszkodni mer, Grigássy Mihály igaz
gató ur olyan rettenetes bűnnek tartja, ho ,y ezért 
Román Józsefet minden további nélkül elbo
csátottnak je len tik i Igazgató ú r! Nem volna 
kegyes elárulni, hogy mennyi fizetése volt egy 
kezdő polgári iskolai igazgatónak három év előtt 
és mennyi van most? . . . Mennyit ért az a há
rom év előtti fizetés a mostani viszonyokhoz 
képest? . . . Mit szólna Ön, hogyha Önnek a 
„citnw meghagyása mellett a polgári iskolai igaz
gatóknak h á r om é v v e l  e z e l ő t t  kijáró 

fizetés helyett annak harmadát, illetve ké
sőbb kegyességből a. felét adnák meg? Nem 
panaszkodnék-e Ön — mondjuk — a kereszt
komájának vagy a sógorának, hogy ilyen eset 
történik vele? És belenyugodnék-e Ön abba. 
hogy a panaszkodás következtében Önt Pesek 
atya vagy Zsatkovics úr minden további nélkül 
egyszerűen elbocsássa ? Ugy-e hogy nem nyu
godnék bele és újból panaszkodnék az Orosz 
Klubban a keresztkomájának vagy a Prosvita 
gyűlésen az Önnel „magyar sógorságban" levő
egyik vagy másik kedves rokonának.

Látja Igazgató úr, az, ami az üggyel kap
csolatban a továbbiak folyamán történt, az egé
szen természetes. Román József megint panasz
kodott, egy szemfüles újságíró, a mi lapunk 
szerkesztöj? a panaszt (első vagy huszadik száj
ból, az mellékes) meghallotta és mint közügyet 
hozza most nyilvánosságra. Román József keresi 
és meg fogja találni a maga igazát és Unnék 
örülni kell, Igazgató ur, hogyha megtalálja, mert 
legalább nem marad egy lelkiismereti nyugalmát 
föltétlenül zavarni képes nagy kö a lelkén. Gyar
lók vagyunk, van úgyis a lelkűnkön elég.Ú JD O N S Á G O K .

Csak aki legény!*)
A bús Végezésnek zajlik most az árja :
Csak, ki a karjában csudacröt érez,
Csak. ki kemény legény, jö jjön most a gátraI

Aki most tétován kapkod a fejéhez.
Aki most nem tudja tüled-e vagy hozzád:
Az inkább csak otthon mérje vacka hosszát;

Kiben a próféták révült tüze villog,
Kiben szörnyű órán lángokat csiholtaki 
Ilyen legyen nékünk betlehemi csillag!

— Jaj, kinek kedvében a fáklyák kiholtak,
Jaj, akik lelkűkben pusztát rejtegetnek: .
Azok a kuckóban otthon köhöghetnek!

Ki nem lett rokkantja e cudar időnek,
Ki meg sem is érzi, mi ült a nyakunkba!
Az szegődjék elénk bátor ügyvédőnek!

— Kinek a kezéből kiesik a munka,
Pulyák közé fajzott, lóhadtlelkü senki:
Az most ne akarjon előttünk csörte tn i!

* )  Mutató a szerző •Bánatmaloiu* c. verskötetéből, a .B a
rázda' nyomán.

Aki a vak ködben futni tud tüzesen.
Aki ma nem kérdi semminek a mértjét 
\rva tévedt-minket mostan az vezessen

Bizony én-véreim most bő mii 
A legnagyobbak is eltörpülnek 

' denki kétakk.

mértek :

Haj,"halmost mindenki ’kétakkora lenne :

Véreim. Magyarok, ne csüngjön a lelkünk !
Nehéz vizsgán kell most derekast telelnünk !
Ki,vikrikoltás most senkit ne riasszon,
Bitangok fogától senki ne reszkessen,
Zordon arcot látván nehogy összeessen . . . 
Kedvére mindenik szárnyakat akasszon !
Erezze mindenki, „iinhol most megjöttem,
Hátra nem is nézek vannak-e mögöttem!“
IJj ver iramodjon minden csüggedt érbe,
Uj erő lobogjon minden lankadt szívbe.
L'j reggel virradjon minden fáradt szívbe,

Isten is könnyezzen,
Amikor belenéz egy egy magyar szívbe !

Borka Géza.

Esküvő. Molnár István és Mikolajcsik 
Malvin i. hó 8-án esküdtek egymásnak örök 
hűséget a csapi rótn. katli. templomban.

Az uj m unkácsi p lébános. Amint isme
retes, Veszprémy Sándornak Beregszászba való 
távozásakor Komka Vilmos visói lelkész nevez
tetett ki munkácsi plébánossá, aki azonban a 
román részről lehetetlenné iett költözködés miatt 
a munkácsi plébániáról kénytelen volt lemondani. 
E lemondás által ismételten megüresedett egy
házi állásra — amin; biztosan tudjuk — most 
Szokó Lajos \ irályházai plébánost nevezte ki 
Boromisza T:3 < szatmári püspök. Az uj mun
kácsi plébános egyebek közt kiváló szociális 
érzékkel megáldott férfiú, aki méiióan fogja tisz
tét betölteni e nehéz időkben is.

— A róm. ká lit. m agyar főg im náz ium  
ügye ismét előre haladottabb állapotba jutott, 
mert a lakáshivatal tegnapelőtt tartott ülésén 
egyhangú határozatba ment, hogy a r. k. hitköz
ség tulajdonát képező és a Teleky utca 4. szám 
alatt lév i i ?kolahe > íség a róu . katli ma j ír 
gimnázium céljait fogja saolgálni. A beiratások 
idejét még most sem jelezheti az igazgatósa <, de 
az most már valóban csak napok kérdése.

— Halálozás. Kiéin Ignácné, városunk 
egyik legtekintélyesebb kereskedőjének í ‘les ge 
a múlt hét péntekén elhalálozott. Vasárnap d. e. 
temették el nagy részvét mellett. A régi jó keres
kedők családjából való finom lelkű t ir in ö  min
denkihez egyforma kedyes voít, amiért is min
denki egyformán tiszt-::.-. Élénk r.-szt vett a helyi 
jótékonysági mozgalmakban és az íjabb idők 
változatai közölt is kitartott a légi ;ó hagyomá
nyok mellett. Elénk bizonyság! ennek, hogy 
lapunknak mindvégig buzgó olvasója volt és 
semmiféle fortély el nem tántorította a magyar
ságától. A m irt évben egy bájos unokája hirtelen 
halnia és Emii fia elvesztése miatt nagy fájdalom 
szakadt reá. A kapott seb begyógyulatlan maradt, 
csak a sir fogja most beheggésztéui, ~  az igaz, 
hogy azért isméi a, jó férj és gyermekek szen
vednek.

Az ungvári ká lvá ria -b úcsú  czidéu a 
legnagyobb d logidöre e? tt, benne azért sokan 
összegyűltek. Az ünnepi szónokok/A/sc/or József 
libái, Szabó Gyula remetevasgyári plébánosok és 
Reszler István palóci s. lelkész voltak. A búcsúi 
menetet Sirola Károly zalacskai esperes vezette.

Rablások az országszélen. A hajasdi 
járásból az utóboi napok alatt nem kevesebb, 
mint 30 rablást jelentettek be. Ezúttal a Vercho- 
vina állatállományát fenyegeti Galícia felöl állan
dóan a tolvajok serege. A rablók rendesen éjnek 
idején támadják meg a hegyeken és völgyeken 
éjszakára is kint maradó alkatokat, lovakat és 
ökröket, amiket rendesen elhajtanak, vagy a kö
zelben leölnek és elfogyasztanak. Harminc lábas
jószág veszett el már igy, többek között a Ma- 
najló Pál turjabisztrai gk. lelkésznek egy drb. a 
hajasdi jegyzőnek 3 drb. lova. Egy ízben az Ung 
vize egy tel ökröt hozott le Verchovinabistrára, a 
másik feiét — úgy látszik a közelben fogyasz
tották el az éhes tolvajok.

„ _ - t f unnuiii. iiiiu ii. ,1 Kő
vetkező bejelentést : „ Tisztelt Szerkesztőséé ! A sajtóról 
szóló 1911. évi XIV t.-c. 20 § a alapján kérem a kö
vetkező sorok k ité te lé t: „Több világosságot" citnü és 
Bereg> Gyula tollából megjelent röpirattal kapcsolatban 
a „Határszéli Újság" bán tendenciózus cikk jelent meg 
„a helybeli papnevelő-intézetnek egy tanára" ellen Mi- 
v .e . ,a körülírásból, nevezetesen a lapszerkesztésre való 
utalásból nyilvánvaló, hogy az említett közlemény sze
mélyemre céloz, tudomására hozom, hogy a cikk rágal
mazó es beesületsértő részei miatt a saitópör iránti lé
peseket megtettem. U2horod, 1920 szeptember 22. Dr.

z *«c a ,p y ula- A sajtópernek nyugodtan nézünk 
elébe. Munkatársunk sam rágalmazást, sem becsületsér
tést nem követett el. Egyébként ezt a bejelentést sem 
ettünk volna kötelesek leadni, de megtettük Jiogy kinek- 

kinek úgy teljék kedve a nyilvánosság elé való tolako
dásban, ahogy jól esik.

—- G ribovszky Sándor búcsúestélyt adott, 
amelyen Blecha cseh főszolgabiró is résztvett éifél- 
z rJJ 2 órálIT azután eltávozott. Nagy Vilmos még 
éjfél előtt hazament és lefeküdt.’ Reggel 5 óra 
felé Gribovszky, Hudán és Krug elmentek Nagy
nak özv. Veres Józsefnénél levő lakására és azt



1920. szeptember 19. HATÁRSZÉU ÚJSÁG 3. oldal.

Ijegediiszóval felkeltve magyar dalokat énekel
gettek. Később odajött Moliorita Imre aki már 
az udvaron torkaszakadtából azt kiabálta: Éljen 
Magyarország" és a mulatozóktól italt kért és 
kapott is. Később a társaság szétoszlott és haza
ment. Moliorita pedig betért a fináncokhoz és 
ott megvádolta a társaság tagjait azzal, hogy 
ők Magyarországot éljenezték és izgató beszédeket 
tartottak. Ez a Moliorita különben közludomás 
szerint a fináncok agent provokatőrje. Az eset 
különben a fináncok közvetlen szomszédságában 
töréut a szabadban. Bokolej tanító pedig egyál
talában részt sem vett a mulatságon Moliorita 
letartóztatva nincs. A vizsgálatot Csuda vizsgáló
bíró vezeti, cseh ember. A vád : magyar agitáció.

Levél, riszté it Szerkesztő u r ! U. lapjának 
egyik számában a „Szerk. üzenetek* között látom, hogy 
valaki kérdést intézett az iránt, hogy a (iazdapárt el
nöke miért nem a hivatalos lapba, a „Kárpáti Napló**-ba 
adja le írásait Azt hittem, hogy ezt mindenki tudja vagv 
legalább gvanitja. hogy egy égetően sürgős dologgal 
egyik hétről a másikra várni nem lehet. Atár pedig azok 
a'dolgok, amelyeket én mostanában közreadtam, halasz
tást nem tűrtek, mivel azok a közélelmezés és rekvirá- 
lás érdekében Íródtak. Különben a K. N. szerkesztője a 
megmondhatója, hogy én egv délutánt futkostam el, hogy 
a kormányzó ur és közöttünk történt megállapodást 
idejekorán a laphoz juttassam. Ami nem sikerült. Egy 
ilye'i nagyszabású, és az egész közönséget mélyen érintő 
ügynek, célnak nem felel meg egy minden elképzelhető 
nehézségekkel küzdő kicsi hetilap, ehhez napilap kell, 
sőt meg az sem elég. Előttem nem az illeni a födolog, 
de a kötelesség teljesítése a gazdaközönséggel és min
denkivel szemben. A Kárpáti Naplót néni olvassák az 
egész Ruszinszkóban, a R. M. II.-ot pedig minden köz
ségbe küldik Legalább is úgy ígérték) Az a födolog, 
hogy mozgalmunkról az egész közönség vegyen tudo
mást A magyar-pártok úgyis együttműködnek már Cé
lunk, törekvésünk csak egyforma lehet, ehhez azt a 
lapunkat használjuk fel, amelyik erre jobban alkalmas. 
En nem hiszem, hogy közöttünk ez csak egynek is rosszul 
eshetnék. A kérdezösködőt is remélem — teljesen 
megnyugtattam. E g r y  Ferenc, a Kisgazdapárt elnöke.

— Betörés. Goldblatt Adolf Nagyhid-utcai 
ékszerész üzletébe csütörtökön éjiéi betörtek és 
011: au közel 100,000 K. értékű ékszert elvittek.

-  H irdetm ény. Minden mulatság, löadás, matiné 
és hasonlók iránti kérvények 8 nappal azok megtartása 
előtt adandók be a rendőrkapitányi hivatalba felté
telnek meg nem felelő kérelmek elutasittatnak D u .-e k ,
rendőrfőkapit .uy.

— Tudom ás vétel é-. mihezt;irtás céljából
közlöm az érdekeltekkel, hogy z (-rettségi vizs-
gálatok sz<óbeli része a bercgsz úf;zi áll reál-
gyninasiun •bán f. é. októbei 4-én, az nzhorodi-
bán októb -?r 8-án s a műn!■.ácsiban pedig októ-
bér 7-én fog megtartatni. ?‘ vizsgái kitok írásbeli
reszt* a szíToelií megelőző napon fog lefolyni.
A később : határidőkben érettségií vizsgálatot
tenni számkkozókat ezúttal ■ n'./tetem arra.
hogy decembeii határidőbe::: csak renciki vilii okok
alapján ígaz olt esetekben nyerheti lek vizsgálati
engedélyt a magyar nyelvű vizsgálatra csupán > 
a beiegszászi reáigymnasiumnál. Dr. Beszkid. I

-  K o ldustó l a bo to t. Szemtan.- beszéli, 
hogy a kapusi állomáson e napokban egy kol- 
dtr- akart felszállni a vt untba, h ;y ;. I.•/.köze
lebbi faluba menjen. Az ott tartózkodó egyik 
csendőr * zr .‘vette, hogy a koldus taiisznyájában 
valami élelmiszer gyűlt Össze, néhány kiló liszt. 
Nem sokáig gondolkozóit rniia, hanem az össze- 
koídult lisztet is elvette, me:t — ami tői vény, 
az törvény. Mikor került sor a — koldusbotra? 

— A Deutsche N aschritban olvas tűk a
„Pressbtirger Grenzbotenb.-1 megjelenő követ
kező sorokat: „Egy légionárius irata! Minden 
kommentár nélkül nyomtassák ki a következő 
iratot: A „Grenzboten" kiadóin..italának, Bra- 
tislava Mi célotok van a li hazug közleményei- 
tekkel és a légionáriusok ellen való heccelödé- 
seitekkel? Mi célja van annak, hogy folyton iz
gattok a mi köztársaságunk ellen? Hogy a C .S  
köztársaság elleni izgatásokat és szemtelen ha
zugságaitokat megtűrik, az estik a mérvadó kö
rök gondatlanságát és könnyelműségét bizonyítja; 
a románok és jugoszlávok az ily megátalkodott 
és szemtelen ujságbetyárokkal sokkal rövidebben 
végeznének. Ezt azonban csak mellékesen jegyez
zük meg. A légionáriusokra vonatkozólag csak 
röviden tudomástokra hozzuk: Ha még egyszer 
arra vetemedtek, hogy tnirólunk alaptalan híreket 
és hazugságokat terjesszelek, akkor mi légioná
riusok nem fogunk többé magasabb helyről or
voslást várni, hanem magunk leszünk bírák. El
megyünk a bódétokba, megfogjuk a fületeket és 
addig fogunk rázni és azonkívül pofokkal traktálni 
titeket, amíg megígéritek, hogy soha többé 
nem fogtok a légionáriusok ellen .izgatni és róluk 
hazug híreket terjeszteni. Mielőtt más lapból va
lamilyen tudósítást átvesztek a ti ronda lapo
tokba, győződjetek meg annak igazságáról. M i
dőn mi a forradalom után ide bevonultunk, meg
mentettünk titeket rabfás és gyilkosságtól. Meg- 
védttik életeteket és vagyonotokat. Ha a cselt 
légionáriusok 14 nappal később jöttek volna, 
akkor ti, hazug magyar izgatók a bolsevik! sze
métdombon nyomorultul megdöglöltetek volna. 
Ha akarjátok, nyilvánosságra hozhatjátok ezen 
iratot a hazug szemét lapotokban, hogy a közön-

seg titeket, gyáva hazugokat végre megismerjen, 
lehat vigyázzatok! Minket, légionáriusokat hagy
jatok békén, mert különbén majd kiegyenesítjük 
a hátatokat. Több légionárius bajtárs nevében 
K  bouáek. Ezen irat további bizonyítéka an
nak. hogy a kissebbségek jogainak bármily han
goztatása ellenére is némelyek a hazáért való — 
kérdéses — „önfeláldozás" alapján olyanra érzik 
magukat jogosítva, amely bármily államhatalmat 
illuzórikussá tesz.

•— Alsódom onya községet a nevickei kör
jegyzőséghez csatolták.

Helyre igazítás. A nagybereznai állat
orvos fizetése, amint hozzánk irt levéléből kitű
nik már a 700 K. körüli fizetés. Örömmel vész- 
szűk ezt tudomásul, bár az egész vonalon meg
cáfolnák már, amit előbbi két számunkban irtunk.

— Borzalmas gyilkosság. A hatodikáról 
hetedikére virradó éjjel felfegyverezett rablók 
hatoltak be Cserepánya György várkulcsai gaz
dálkodóhoz s ágyában megölték, felesége aki ! 
közben felébredt, három bekormozott arcú férfit ? 
látott a szobában, kik bajonettal kényszeritették 
hallgatásra s követelték, hogy készpénzét adja át. 
Az asszony előszedte húszezer koronát kitevő 
pénzét s átadta, mire a rablók, a konyhai ablakon, 
a merre jöttek, eltávoztak. Az orvosi vélemény 
szerint Cserepányát csákánnyal gyilkolták meg. 
Az asszony csak a rablók elmenekülése után 
meri segítséget hívni de eredménytelenül. A nyo
mozás megindult.

GyermekvEág. Szinte hihetetlen, midőn azt 
Írjuk, hogy a mai prózai világban is akadnak még ideális, 
önzetlen lelkek, Ha kevesen is, de — hála léteznek, 
még akadnak. E kevesek közé tartoznak a „Gyermek- 
világ" eiinü kedves lap szerkesztői. Kézen fogja a gyer
mekeket, s amint vezeti őket,.csak mesél, mesél szép 
szavakban, csengő rímekben. És ezalatt tanít. A kicsik 
ezt észre sem veszik, mert a mese szavait szeretettel 
itatják át, a szeretet pedig oly jó, oly puha, oly meleg : 
Érzik ezt a gyermekek s azért szeretik ók is úgy a 
„Gyermekvilág“ -ot, mint az őket. Csak egy a baj: még 
nem ismerik mind, mert kevés szülő veszi azt a fárad
ságot, hogy megismerve a lapot, gyermeke kezébe adja 
aztán. Pedig ha csak egy számot néznének át, belátnák, 
hogy ez minden magyar gyermeknek a legjobb barátja. 
Minden magyar gyermeknek olvasnia kellene e lapot, 
elsősorban azért, 'mert magya.rui mesél, mert magyar 
kultúra van benne. Szülök! Értsétek meg. érezzétek 
meg. mit jelent gyermekeiteknek a „Gyermekvilág" és 
adjátok a tankönyvek mellett ezt is a kezébe. Megren
delhető a lap kiadóhivatalában: Pozsony, Sánc ut i7. 
szám. A „Gyermekvilág" előfizetési ára negyedévre 15 
korona. Kapható trafikokban, ujságkereskedésekben, ára 
2 K öo r. A gazdag tartalmú, képes gyermeklap megje
lenik minden hó 1 -én és 16-án.

— „N agy Képesnaptár" az 1921 évre.
A „Keiesztényszociálista Országos Központ" en- ; 
gellve az általános érdeklődésnek a következő i 
1921-ik évre „Nagy Népesnaptár" kiállását ha
tározta el, melyre az előjegyzések már is nagy 
mértékben folynak. A naptárnak úgy külső mű
vészi kiállítása valamint belső tartalma is minden 
kényes igényt ki fog elégíteni. Kitilnő Írók to l
lából jelennek meg szépirodalmi társadalmi gaz
dasági és politikai vonatkozású cikkek. A közle
mények között a magyar eseményeket ábrázoló 
kiváló képek lesznek elhelyezve, Így a naptár 
minden magyar család asztalának dísze lesz. 
Megjelenés ideje november hó első fele. Elő
jegyzéseket már most elfogad és hirdetéseket 
felvesz a „Népakarat" kiadóhivatala Pozsony 
Köztársaság-tér 8. I. em.

- -  Dr. Ceska az élelmezési ügyek előadója 
Prágába nyert beosztást. A hivatalnokok nagyon 
siratják.

— Az ungvári szüretet szept. 27-ére ter
vezik. Sokan már szüretelnek is, illetve igyekez
zenek megmenteni a szőlőt a rothadástól, amely 
kétségtelenül óriási károkat okozott. Mi azt gon
doljuk, hogy a megmaradt szőlőnek csak hasz
nált volna, ha bevárják az októbert. A gerényi 
hegy szőlője még határozottan savanyú. Ott már 
hétfőn szüretelni fognak.

N YÍLT -T ÉR *)
Fölbujtás pálinkával.

A Kassai Munkás f. hó 5.-iki (174.) szá
mában olvasóinak azt a hazugságot tálalta fel, 
hogy alulírott - pálinkával való berugatás után 
— felbujtottam volna Jakab András csapi pálya- 
fentartási munkást, hogy adja el nekem a vas
úttól kiutalt szénadagot és hogy hozzon el nekem 
a vasúttól két gerendát és négy szál deszkát.

Alulírott nem akarom kitüntetni a Kassai 
Munkást azzal, hogy a kutyaugatást emberszónak 
vegyem és mint ilyet, mérlegeljem. Csak hazud
jék és ugasson tovább. Én ezzel a Munkással, 
vagy munkások lapjának csúfolt újság-maffiával 
se nem vitatkozom, se nem pörösködöm, de 
nehogy bárki is tévedésbe essék a ravaszul fel
talált hazugság által, a magam körének megnyug
tatására ezúton hozom nyilvánosságra magának 
Jakab Andrásnak következő nyilatkozatát:

NYILATKOZAT.

Alulírott, két tanú előtt kijelentem, hogy 
én Bállá Bertalannal, a csapi Fogy. és Ért. 
Szövetkezet boltkezelöjével soha ismeretségben 
nem voltam és neki sem szenet, sem gerendát, 
sem deszkát nem kínáltam. Én a szövetke
zetbe nem voltam járatos, hogy engemet le
itathatott volna, vagy valami fentirott tárgyakra 
késztethetett volna, hogy neki hozzak vagy iga
zítsak. Nem igaz ez az. egész fentirott dolog, 
rágalom.

Jakab András.

A fenti jelentést igazolja:
Kovács Gábor.

íme, ilyen a Kassai Munkás igazságszere- 
íete. Polgári észjátássál egy moráltól csepegő 
prédikációt kellene tartani a Kassai Munkásnak 
a hazugság uudokságáról és a rágalmazás a'.á- 
valóságáról, de nem mondom el mindezeket, mert 
nem való a disznók elé a görigy és a kutyából 
úgy sem lesz szalonna.

Nem tudom, ki a cikk beküldője, csak azt 
állítom, hogy az még a cikket leközlő lapnál is 
lábasabb a hazugság és rágalmazás bűntettében. 
De hát ilyen az egész pereputy : a lap és munka
társai; csak azokat lehet sajnálni, akik naponta 
annak az újságnak munkásbutitó pálinkáját isszák. 
Az ilyen buíhó újságszerkesztőket egyszerűen be 
kellene csukni.

Csap, 1 L J  szept. 17.-én

Bállá Bertalan,
szövetkezeti üzletvezető.

* E rovatban közlöttekért felelősséget nem vállal 
a szerkesztőség.

Szerkesztői és k ia tlő to a la li üzenetek.
Rabó. Most már tudjuk, hogy lapunk a címzés 

hibás volta miatt jö tt vissza. Bocsánat a sok alkalmat
lankodásért, de reméljük, hogy ezután minden rendben 
lesz.

K irá lyháza . Egyelőre 35 példányt indítunk az ál
lomási újságárus és a ti számotokra. Ha nem lesz elég, 
írjatok még a héten.

Deér Lenke, Kassa. Sajnos, Balogh tanárjelölt ur 
távolabb van tőlünk, mint gondolja. Budapesttel nem 
érintkezhetünk. Juh I I .  óta (utolsó elszámolás) szept. 
12-ig összesen 320 lappéldányt küldtünk. A fennmaradt 
néhány példányt tessenek tetszés szerint felhasználni. A 
múlt számtól kezdve már 50 példány ment. Nyulászi- 
trafik külön kap. Radó- és Tinódy-trafiknak is méltóz- 
tassanak adni, vagy ajánlani A sok fáradságért hálás 
köszönet és egy kis csomag megy, fogadja szívesen.

Hegedűs Ágoston. A második évnegyedről 5 K- 
val, a 3. és 4. évnegyedről 18 K-val, ami összesen 23 K.

N. P. Nagyon szívesen szolgálunk a nevekkel is. 
Tehát izok a gk. lelkészek, akik Amerikában most sem 
osztják Hancsin Gorzó politikai felfogását és a ni á s i k 
megoldás mellett vannak, a következők: a) munkácsi 
egyházmegyebeliek : Rutkay Pál. Szabó Tamás, Lipeczky 
László, Dobra Viktor, Vo'lenszky Nesztor, Holozsnyay 
Elek, Szabó Miklós, Suba Ernő, Papp Sándor, Suba 
Arnold, Balogh Bálint, Szabó János, Kovács Jázön, 
Komporday Ágoston, Lukács Mihály, Berecz László, 
Polyánszky István, Csopey Miklós, Jaczkovics Mihály, 
Kossey Sándor, Suba Viktor, Gribovszky Kornél, Rosko 
vics Szilárd, Volkay Jenő, Medreczky Elek, Honiicskó 
lenö, Kustán József; b) eperjesi egyházmegyeiek : Gojdics 
Illés, Zubriczky Dezső, Janiczky Iré n ; Kubek Emil, a ne
ves orosz iró, Andrejkovics Mihály, Parszkuta János. 
Burik Miklós Janiczky István, Butik Igor. Mankovics 
Pál, Kovallczky Viktor, M ltró Mihály, Martyák Miklós, 
Koválcsik József.

Havaskőz. Látjuk, hogy ambícióval fordít orosz 
verseket és a második beküldött fordítás után hisszük, 
hogy megtalálja azokat a klasszikus orosz verseket, 
amikből olyan sok van és amiket nem a népies, hanem 
az akadémikus gyűjteményekben találhat meg. Ha bejön, 
látogasson meg bennünket.

Lelesz. Lapok megindultak.
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Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik felejthetetlen édes gyer

mekünk
MAGYAR MARISKA

temetésén kifejezett bensőséges, igaz részvétükkel 
kimondhatatlan nagy fájdalmunkat enyhíteni ke
gyesek voltak, ezúton is hálás köszönetiinket nyil
vánítjuk. Különösen a Kath. Legényegylet tagjainak 
és a leánytársaknak testületileg való megjelenése, 
valamint az a gyöngédsége, hogy karjaikon vitték 
ki felejthetetlen kincsünket, kötelez bennünket 
hálás köszönetre.

Ungvár, 1920 szept. 13.-án.
Magyar Pál és családja.

UR1 CSA LÁD N Á L

két iskolás gyermeket
teljes ellátásra vállalnak,

Cim a k iad ó b an .

■AAAAAAAAAAAAAAAAH
Ijjászné Schulz Vikta

4

-4
◄
◄

női szalonja
ÚJBÓL MEGNYÍLT. 
E lv á lla l m inden  nem ű 
ANGOL és FR A N C IA  
m unká t, o o o o o

U n g v ár, S zée h en y i-té r '9  sz
3 -3

ELADÓ ZEMPLÉNBEN, V A S Ú T  M E N T É N

5 szobás nrilak j
GAZDASÁGI ÉPÜLETTEL ES K É R  T T E L. i 

CIM : A KIADÓHIVATALBAN. |

100 h e k to lite rre  U J  H O R D Ó K

elad ó k  SÁ N G ER N án d o r fő m érn ö k 
nél, R ad v án eo n .

< W  J Ó M IN Ő S É G Ü  T.3©

h áz i-S Z A P P A S r
kgr.-kónt 22 koronáőrt kapható 
F U C S K Ó  L Á S Z L Ó K É N Á L  

Ungváron, Dujbócz-utca 1. szám alatt. 10-10

ÖtSlMllÓ LÉSSEL “ OS 

ÁRON ELADÓ. — Kertészeknek, valamint falusi 
tiizifecskendőnek nagyon megfelelő Érdeklődni 
lehet BOROSS ZSIÜMOND üzletében. Ugyanott 

®  ®  SS 0  X  A  eSsM lús,.

HEVERDLE FRIGYES
FÉNYKÉPÉSZ Szobr&ncl-u. I. szám, 

(a vo lt reáliskolával szemben)

F É N Y K É P E K

Tisztelettel értesíteni a nagyérdemű 
hölgyközönséget, hogy női d ivatter- 
memben

k o stü m ö k , ru h á k , b lo u zo k  
és a la k ítá so k

jutányos áron készülnek. — Tanu ló  
leányok fölvétetnek. — A hölgy- 
közönség szives pártfogását kéri

Frenyöné Bobrofolszki M a
2 Széchényi-tér 17.

Eladó a S Z E P E S S É G E N  modern

gőzfürész-telep
teljes felszereléssel és nagy belsőséggel.

Érdeklődni leltet a kiadóhivatalban.

Egyházi kellékekben
az egész Szlovcnszkó területén fenálló 
hiányon segítve lett. — Raktáron van 
óriási választékban mind nféle mise- 
ruha, birettum , KEHELY, gyertya
ta rló , szobor stb. Mindenféle nyelvű 
im akönyv, b rev iá riu m , szen ikép, 
falikép. OLVASÓK egyszerűtől a leg
finomabb ezüstolvasóig. Legújabb ma
gyar kath. irodalmi újdonságok nagy 
választékban. Egyházi ruhák, zászlók 
jutányosán javíttatnak. Vidéki nép- 
missziókra olvasókat, imakönyveket, 
szobrokat stb. bizományba küldünk. 

Szives pártfogást kér:

Egyházi M űin tézet
Bratislava (Pozsony), Hummel-u. f. sz.

Kende Istvánná és Eistioner Juliska
egyelőre a Kálvária-utca fe. sz. a.

női kaiapszalont nyitnak
Kérik a közönség szives pártfogását

K O M JÁ TH Y  L.
MEGYEHÁZ-TÉR 4. sz. alatt 
(szemben a megyeházával)

a legmodernebb kiv ite lt! F ÉH H É  PÉ K  készülnek.

fényképészeti
m űterm ében

JV C S E H S Z L O V Á K  K Ö Z T  A . LA S  A . S  Á  G -

az osztrák és m agyar hadikölcsőnök 
=  felhasználásával megkezdi

a  n e g y e d i k  A L L A M K Ö L C S Ö H T  n e m p n v i l i z a l t  
e g y é n e k  é s  a z  á r v a  é s  a  n e v e l é s i  a l a p o k :  s z á m é i r a .

A jegyzés 1920 szeptember 1-éve! kezdődik.

Jegyezni lehet a Csehszlovák köztársaság területén létező állam i adó- 

és postahivataloknál, meg a pénzintézel éknél, amelyek bárk i óhajára meg

adják a szükséges nyom tatványokat és közelebbi információkkal szolgálnak. 

A jegyzés részletes föltél eleit a törv. és rend. tárának  1920. augusztus 

14-én 489. szám ala tt kelt korm ányrendelete és a pénzügym inisztérium  

1920. évi augusztus 24-én kelt a törv. és rend. tárának  495. szám  ala tt 

kiadott 79129— 2504120 . szám ú hirdetm énye tartalm azza.

Nyomatott Földesi Gyula könyvnyomdájában, Ungviron.




