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raondotl az elinni: héten a magyar 'parlamentben 
a numerus clausus vitájával kapcsolatban arról, 
hogy Magyarországon a magyar fajt védeni kell 
a kisebbségben lévő zsidó fajtól, védeni keli 
azért, mert a zsidó származásúak bár az or
szág lakosainak alig egy huszadrészét teszik —, 
de az értelmiségi pályákat, az u. n. lucrativ pá
lyákat (bankár, ügyvéd, orvos, újságíró) majdnem 
teljesen elfoglalták és e pályákra való feljutásu
kat a magyar faj megrontására használták fel. 
Prohászka püspök halálos veszedelemnek tartaná 
azt, ha tovább is ugy történnek, hogy a fenti 
pályákról kiszorulók helyébe nem a magyar fa j
ból emelkednék fel az ujabb értelmiség, hanem 
továbbra is Galícia felöl robognának be az uj 
„liberálisok", az uj „nemzetvédök", az uj „fo r
radalmi szellemű" hinterlaiidi hősök. Valóban 
szomorít dolog az, amikor egy országban a több
ségnek kell a kisebbség részéről fenyegető ve
szélyek elhárítására védelmi intézkedésekre gon
dolni, de az meg egyenesen a legcinikusabb 
vakmerőség, hogy az a kisebbség nem akarja 
belátni a többség jogát az élethez és fenmara- 
dáshoz! A püspök az egész keresztény magyar
ság érzéseit juttatta kifejezésre; az ö szavában 
milliók jaja, m illiók panasza es millió!: üdvrival
gása tört ki. Egy nemzet szónoka volt ö, amikor 
elbűvölő beszédjét elmondta, egy nemzetet sért 
meg, aki öt megsérti és — csodálatos vakmerő
ség - a magyar zsidó-lapok sorba elkövetik e 
vakmerőséget. Az ti n „magyar", (de valóság
ban zsidó cs nem magyar) sajtónak ott Magyar- 
országon még ma sem fáj az oiszág feje, ma 
sem legfőbb érdek neki a magyarság védelme ; 
ennek a zajlónak csak egy a változhaíatlan dog
mája. s ez az, hogy a magyarországi zsidó- 
hegemóniái egy kis ujjal sem szabad bántani, a 
zsidókérdés; tárgyilagosan érinteni ne merje senki- 
sem; inkább menjen tönkre százszor a magyar
ság, de a zsidó-érdekhez hozzányúlni nem sza
bad. De különösen nem szabad a magyarság 
érdekét egy keresztény katholikus püspök-képvi
selőn; k felemlíteni, sőt szolgálni A Pester Lloyd 
ezen a ponton gúnyolódik, azt hiszi, hogy min
dent elért, amidőn a püspök beszédjével foglal
kozó cikket erre célzó csattanóval fejezi be. A 
Lloyd itt nem tett egyebet Pesten, mint Kreislcr 
Ungváron. A . szeretet vallása", mint egy varázs
vessző, mindannyiszor hirtelen előugrik a zsidó 
logikában, valahányszor a kereszténységnek egy 
képviselője, főleg egy kath. pap vagy egy püs
pök a keresztény nép elnyomóival szemben eré
lyesen felemeli szavát. Mert a rituális koponyák
ból a Galilei füzetekbe és a Mucsai Közlönyökbe 
átpattant otromba balekfogást folyton felelevení
tik, mert a hazugságot százszor és százszor meg
ismétlik, abból még nem következik, hogy igazuk 
vagyon. A felebaráti szeretet vallása nemcsak 
nem tiltja az elnyomottak védelmét s egy lelki- 
ismeretlen minoritás zsarnokságának letörését, 
hanem egyenesen parancsolja azt. Prohászka 
és a keresztény papok nem volnának Krisztus 
papjai, ha ostort nem fonnának népük meg- 
rontói ellen s létlenül néznék a lerongyolódott, 
gazdaságilag és kulturailag könyörtelenül háttérbe 
szorított magyarság halálos vergődését. Érdekes 
elszólása a liberális Ugronnak e tárggyal kap
csolatban tartott beszédjében, hogy amely or
szágban a zsidóság pcrcentje meghaladja az egy
negyed százalékot: ott már az illető uralkodó 
nemzet veszedelemben van és ott már az ural
kodó fajt törvényes intézkedésekkel kell védeni 
a zsidóság ellen. Hát a numerus clausus is ilyen 
abban az országban, ahol nem egynegyed, hanem 
liusznegyed. vagyis 5 egész percent a zsidó!
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111.
Kaptuk a következő levelet:

Határszéli Újság szerkesztősége!
A „Határszéli Újság" múltkori számában

olvastam, hogy szapulják a cseh tisztviselő
ket, azért mert „nagyobb fizetésük van, mint 
a magyaroknak". Még azt sem érdemlik meg 
azok a keményfejü komisz magyarok, akik 
nem akarják letenni a fogadalmat a cseh állam
nak, azért, mert ez az ö „meggyőződésükkel 
nem fér össze” . Hát ha nem méltúztalik a ma
gyar uraknak letenni a fogadalmat, tűrjenek. 
Igen! Arról tudnak Írni, hogy pl. a szobránci 
állatorvos napi 40 K diátán kívül kapja a 
Csehországban levő fizetését és még tudja 
Ist-.-n mit. Én egész biztosan tudom, hogy csak 
20 K-t kap naponta és a csehországi 300 K- 
ját szóval összesen ez 900 K., de ezt meg is 
érdemli, sőt még ötször annyit is megérdemel, 
mert az egész vidéken nincs is állatorvos, igy 
ö kénytelen az egész vidéket ellátni és az 
bizony nem volt könnyű dolog különösen most 
mikor 83 faluban a szarvasmarha között a száj- 
és körömfájás dühöngött és 14 nap alatt be 
kellett oltani az összes szarvasmarhát a 83 
községben ingyen.

A levél további részei nem tartoznak a do
loghoz. Itt csak az a fontos, hogy ..a magyar 
urak nem teszik le a fogadalmat", azért annyit 
sem érdemelnek stb. Levélíró ur I Tudomására 
adjuk, hogy csupa fogadalmat tett tisztviselőről 
irtunk. Tudomására adjuk továbbá a következő 
esetet, amelyhez nem tudjuk, mit szól. A szob
ránci állatorvos nőtlen vagy legalább is fiatal 
ember. Kap havi 900 K fixet és bizonyosan vau 
privát keresete is, hiszen maga mondja, hogy 
83 községben állandóan akad dolga. Az alábbi 
esetben egy 7 gyermekes családfő kap havi 700 
K-t. Hol itt az arány?

De beszéljenek az adatok !
Borttczky Béla 1874 március 20.-tól szol

gálja Ung vármegyét, amelynek szülöttje. A volt 
ungvári kir. t rvényszék telekkönyvi osztályába 
került, onnan a közigazgatáshoz ment át, ahol 
42 év és 10 hónapot egyetlen napi megszakítás 
nélkül töltőit. Szolgálatban maradt a cseh meg
szálláskor is és azt folytatja mostan is. A foga
dalmat letette, tehát nem elbocsátott tisztviselő. 
Fizetése a rendezés dacára a helyi pótlékkal és 
a drágasági segélyei együtt havi 737 K. Ebből 
kell 9 tagból álló családját ellátni élelemmel, 
világítással, fűtéssel, ruházattal, 7 kiskorú gyer
meke közül 6 még iskolába jár, tehát az isko
láztatással járó kiadásokat is fedeznie kell A 
fizetésrendezésnél megfosztották élvezett lakbér- 
jáiandoságától, 7 kk. gyermek után járó családi 
pótlékától, háborús, drágasági és egyéb, a magyar 
kormány által részére kiutalt járandóságától, s 
fizetését ugy állapitolták meg, mint egy nőtlen, 
vagy családdal, gyermekkel nem bíró tisztvi
selőnek. Kérte a családi körülményeknek figye
lembevétele melletti megállapítását és még szep
temberig visszamenőleg való kiutalását fizetésének. 
Kérelme már 6 hónap óta vándorol egyik asz
talról a másikra, előadótól előadóhoz és még 
mindig csak az Ígéret mezején áll, rendületlenül 
váiva jogos és igazságos kéielme teljesítésére; 
fülig eladósodva, lerongyolódva egész családjá
val s megfosztva magát hosszú szolgálata alatt 
beszerzett csekély értéktárgyaitól is, hogy azokat 
a piacon eladva, a mindennapi kenyér beszer
zésére fordíthassa.

Fizetésrendezés iránti kérvénye elintézésére 
személyesen kérte fel Zsatkovics kormányzó urat, 
Ígéretét is volt szerencséje megnyerni, hogyha 
kérelme jogos, azt miután a tisztviselők k i
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nevezése a VII. fizetési osztályig az ö hatásköre 
— teljesíteni fogja.

Bizony, 46 évi szolgáiat után, 62 éves kor
ban, midőn a toll ma-holnap kihullik kezeiből a 
sok nélkülözés és gond miatt is, nem ily befe
jezést remélhetett.

A kormányzó és Ehrenfeld vicekormányzó 
figyelmét felhívjuk erre az igazságos arányra. 
Egyebet nem teszünk

A városi ellátatlanokra
nem-hivatalos részről a mi vármegyénkben gon
doltak legelőbb. A kaposi kisgazdapárt volt az, 
amely az aratás előtt már jó egy hónappal föl
kínálta egy memorandumban összes terményeit a 
ruszinszkói, elsősorban az Ungvár városi ellátat
lan lakosság részére. Az ellátást maga végezte 
vo lna; a gazdák egy bizonyos árért a pártnak 
adták volna el terményfeleslegüket és azt a Kis
gazdapárt akeresztény-szociálistákkal együtt maga 
adta volna tovább ugyanazért az árért, de kvóta 
szerű.t — és pedig terménykvóta szerint — az 
ellátatlanoknak. Ezzei a gazdapárt kettőt ért volna 
e l: a méltányosabb ár kielégít ette volna a gaz
daközönséget és fokozta volna jövőbeli munka
kedvét. másrészt az ellátatlan fogyasztóközönség 
egyszerre és szem alakjában szerezhette volna 
be a szükséges mennyiséget, amit aztán a szük
ségszerű mértékben őröltethetett volna fel. Látta 
volna, mit vesz. Tudta volna, mennyi főző- és 
kenyérlisztre őröltesse készletét, még azt is tudta 
volna, mennyi korpára lehet kilátása stb.

A kisgazdáknak minden akkori mozgalma, 
igy a fenti memorandum is, hiábavaló volt. A 
terményfelesleg az állam, illetve a központ ke
zébe '.'.érült és most ő gazdálkodik azzal.

Hiszen hogyha a reméltnél sokkal kevesebb 
tel illés nem adna komoly okot az aggodalomra, 
igy is megvolnánk valahogy. De nem egész alap- 
nélküli az az aggodalom, hogy föunakadások 
lesznek. Csehszlovákia behozatalra van utalva és 

í Amerika beszüntette a lisztküldést. Másrészt pe
dig bár a búza ugy, amint az Isten kezéből k i
kerül, jó, de akik azt feldolgozzák, azoknak a 
nagy malmoknak ugy látszik — helyenkint 
szurkos a kezük. A központokból a háború alatt 
szörnyű őrlemények kerültek elő, és ebben a 
tekintetben mintha még most is hasonló nagy 
háború lenne. A tisztaság, a rend, a pontosság 
szempontjából sok kívánnivalót hagy maga után 
a fiatósági liszt, illetve annak időnkénti megér
kezése, kiszolgáltatása. Rimaszombat lakói szept. 
hónapra fejenkint 1 kiló főző- és 1 kilő kenyér- 
I sztet kaptak, de mindkettőt korpáról. Ezért nem 
csodálkozunk rajta, hogy a legtöbb város a 
rekvirálások megtörténte utánx is folyton azon 
gondolkozik, hogyan lehetne megtalálnia azt a 
törvényes utat, melyen állami engedély alapján a 
külföldön vásárolnának az egyes városok és 
községek lisztet és gabonát. Á rekvirálásoknak 
elengedése a kaposi vidéken még a fenti nagy 
célból sem volt lehetséges. A sérthetetlen elvet 
nem volt szabad engedni áttörni, hanem a kül
földi vásárlás pláne, ha önzetlen célból tör
ténik nem ütközik bele az áttörhetetlen elvnek 
ércfalába, hiszen az állam hivatalosan is elismeri, 
hogy a gabona dolgában ezidén behozatalra
szorul I

Lehet, hogy ez a liszt a legönzetlenebb 
fáradozás után is drágább lenne a kihirdetett 
állami áraknál, de legalább biztos lenne, hogy 
lesz liszt, lesz ellátás és nem lesz babliszt és 
éhenhalás.

Persze, egy olyan városban, amelynek nin
csen képviselőtestülete, amelynek nincsen pénze, 
nehéz dolog erre gondolni. Egyes kereskedői 
gyanús konzorciumokban — még ha városi égisz
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alatt is tennék nem bíznánk. Nem is a városra, 
nem is a kereskedőkre gondolunk, amikor a köz
ellátás kérdéséhez hozzászólva, azt fejtegetjük, 
hogy állatni engedéllyel külföldről kellene gabonát 
behoznunk.

Gondolunk a Kér. Szoc. Pártra, amely — 
tudtunkkal már rég kérte és most halljuk, 
már meg is nyerte a kormányzótól a behozatali 
engedélyt. Hogy az államhatalom a továbbiakban 
nehézséget okozna, el sem gondolható, mert csak 
ölülnie kell, hogy olyan testület segédkezik neki, 
mint a Kér. Szoc. Part, amely — ha garanciát 
kap, hogy amit szerez, azzal rendelkezik, akkor 
bizonyosan mindent el fog követni, hogy szegény 
párttagjaira való tekintettel minél nagyobb mennyi
ségben és igy minél olcsóbban szerezhessen be 
kenyérmagvakat.

A húsellátás kérdése is fogós kérdés. Nem 
lehetne-e a „Gömöri Egyetértés" gondolata sze
rint itt is a fagyasztott hússal, vadhússal, továbbá 
hallal kísérletezni?

Hát a zsirellátás? Sok a makk az idén. 
Könnyű tenne a tömeghizlalás. Nem kellene-e a 
szükséglete’ olcsó kötés által biztosítani ?

Á nincs a legrosszabb táplálék. A nincsnéí 
a romániai behozatal föltétlenül jobb lenne.

A Kér. Szoc. Párt lapunk mai számában 
közölt felhívása reményt nyújt, hogy lesz lisz
tünk, búzánk, ha talán román búza is.

jegyzői gyűlés.
A zempléu-megyei jegyzők f. hó 10-én 

tartották gyűlésüket, melynek tárgya a jegyzők 
érdekeinek felkarolása volt.

A gyűlés Dr. Szlávik zsupán diszelnöklete 
alatt, a megyei főjegyző és számtanácsos s mint
egy ötven jegyző jelenlétében folyt le.

A tárgy igen fontos volt, mert felszínre ke
rült az a körülmény, hogy a jegyzők magánmun
kálatait a törvény be nem fogja szüntetni. A tár
gyalás sorár, világosan kifejtették és kézzel fog- 
hatólag bebizonyították, hogy ez teljesen lehetet
len. Sok érv tanúskodott emellett, de csak egyet
lenegyet kapjunk ki a sok közül:

Abarán megbetegedik Kiss József, kisbir
tokos. Az aggastyán halálos ágyán maga köré 
hívja a családot, mert végrendelkezni szerelne. 
„Hívjátok el a jegyző urat, csinálná meg a vég
rendeletet!" sopánkodik az öreg. Igen ám,
de a jegyzőn ezt nem szabad tennie, mert tör
vényileg ’ iítv i van. Mit csináljanak? Nagymi- 
hályba mennek ügyvédért, 30 km.-re. Mire az 
ügyvédet elhozták, Józsi bácsi már nem élt s a 
végrendeletet magával vitte a túlvilágra.

Íme világos példa. Ha a jegyzőt nem köti 
a törvény, Józsi bácsi nyugodtan hal meg s a 
család nem marad végrendelet nélkül.

Vagy, tegyük fel, adás-vevési szerződésről 
van szó. Ki tudná jobban, behatóbban és precí
zebbül megcsinálni, mint a jegyző, aki népe kö
zött él, minden ügyes-bajos dolgát tudja és Kis j 
József unokáját éppen úgy ismeri, mint az öreg 
Daducs cigányt, vagy mint a tenyerét. De kü
lönben is a falusi nép a jegyzőjében atyjál, 
gondnokát, tanácsadóját látja. Miiven disliarmo- 
niát idézne elő, ha a falu népe alázatos tiszte
lettel jön tanácsot kérni és a jegyző hidegen el
utasítja, mert neki a magánmunkálatok me van
nak tiltva.

Tehál a gyűlés bebizonyítja ezen terv hely
telen voltát, panaszait jegyzőkönyvbe foglalja és 
a legmesszebbmtnően tiltakozik a magánmun- 
kálalok eltörlése ellen.

Ugyancsak az előbbiekkel kapcsolatban til
takoznak a törvény paragrafusai ellen, mely sze
rint a jegyző, mint állami hivatalnok, áthelyez
hető. A tiltakozási azzal indokolják, hogy a 
jegyző csak úgy lehet jegyző, ha körének még a 
legkisebb zugát is ösmeri. Ám ez csak úgy lehet
séges, ha népe közt él évek hosszú során és ott 
is öregszik meg. Hiszen, ha például egy uj, ta
pasztalatlan jegyző kerül egy megüresedett körbe, 
akkor az mozdulni sem tud, azt sem tudja, hol 
a feje, hogy pedig az iroda, legkevesebb egy
két évig rendes kerékvágásban menjen, arról szó 
sem lehet.

A zsupán ur azonban szeretetteljes, vigasz
taló szavakkal megmagyarázta, hogy nem olyan 
rettenetes és föltétien ez a törvény. Hiszen az 
áthelyezés vagy saját kérelmére, vagy büntetésből 
vagy olyan esetekben fordul az elő, ha az illető 
azon a helyen nem állja meg a sarat. Pl. egy 
jegyző tudhat perfeklül tótul, de tehetsége és 
munkabírása nem olyan, hogy egy esetleg 5000 
lelket számláló jegyzőséget vezessen, tehát kisebb 
és könnyebb jegyzőségbe helyezik. Vagy egy 
jegyző nem birja tökéletesen a tót nyelvet, kö
vetkezésképen magyar vidékre helyezik. És még 
sok hasonló. Egyszóval mindegyik az energiájá
nak megfelelő helyen kell, hogy legyen.

Szó volt még a jegyzői mellékjárandóságok 
emeléséről, mit a számtanácsos előre elkészített

tervezet alapján ismertetett. Eszerint a mellék
járandóságok a fúvaráltalányokkal átlag 10.000 
koronában állapíttatnak meg.

Ugyancsak heves fölszólalás és tiltakozás 
történt az ellen, hogy jegyzők legyenek holmi 
illetéktelen amatőrök, jött-ment, tapasztalatlan 
egyének, kiknek alig van négy középiskolájuk, 
esetleg négy elemijük. Úgyszintén, hogy légioná
riusok jegyzői taiifolyamot végezzenek.

A zsupán ismételten megvilágította a dolgot, 
hogy ez csak átmeneti állapot a nagy jegyzőhiány 
miatt, hogy ezek legfeljebb egy évre vannak k i
nevezve és hogy idővel ez az állapot teljesen 
meg fog változni.

Ezekután a főjegyző előadta, hogy a fize
téskiutalási tervezet munkálata éppen most vau 
folyamatban, mely szerint a jegyzők a VI —VII. 
fizetési osztályokba kerülnek, szolgálati évek fi
gyelembe vételével.

Befejezésként a zsupán előadta tót és ma
gyar nyelven, mint egyébként az egész gyűlés 
menete alatt, hogy a gyüiés határozatai értelmé
ben a jegyzők lesznek a legjobban fizetett tiszt
viselők, mert a magánmunkálatok megmaradnak, 
a mellékj.árandóságok, a viszonyokhoz mérten 
felemeltetnek s a törzsfizetés azon kategóriába 
emeli a jegyzőt, melyben a többi állami hivatal
nokok vannak. Tehát állami hivatalnokok va
gyunk mindannyian, teljesen egyenlők csak az 
elnevezések és hatáskörök különbözők. A leg
fontosabb, hogy dolgozzunk szorgalmasan, egyet
értőén, de ne engedjük magunkat terrorizálni 
senkitől és senkiktől, különösen pedig pártoktól. 
Legyünk hivatalnokok és a politikát száműzzük 
gondolatvilágunkból, mert az állami hivatalnok 
kötelessége és hivatása a rábízott munka teljesí
tése és soha a politizálás.A m unkásbiztositópénztár k ö ré b ő l.

Az összes kerületi munkásbiztositó pénz
tárak, s ezek között az ungvári is, rövid időn 
beiül nagyobb arányú átalakuláson mennek ke
resztül. amit egyrészt a biztosításra kötelezettek 
nagyobb száma, másrészt a jelenlegi készpénz
segélyeknek a kereseti viszonyokkal szembeni 
aránytalansága miatt kei! keresztülvinni. Önként 
értetődik, hogy amennyiben a segélyezési kiadások 
minden téren emelkedni fognak, ez okból a beteg- 
segélyzöi járulékok is az eddiginél nagyobb napi 
átlagos keresetek után lesznek fizetendők. •

Ma. pdcbiul a legnagyobb napi készpénz
segély (táppénz) 6 K 60 f. holott az ipari, gyári 
és erdei munkások átlagos napi keresete meg
haladja a 35 K-át, s igy tulajdonkép egy napi 
35 K-át kereső tagnak 21 K-át kellene egy napi 
táppénzként nyernie.

Hogy pedig ez igy lehessen, és mert a je
lenlegi betegsegélyzöi járulékok sem felelnek meg 
a mai kereseti viszonyoknak, és nem elegendők 
arra, hogy a speciális igények: mini gyógyfür
dők, szanatóriumo.:, gyógyászati segédeszközök, 
klinikai gyógykezve sek, fogpótlások is korlátlanul 
nyújthatok legyenek, ez okból a Csehszlovák 
köztársaság népjóléti minisztere rövid időn belül 
ki fogja bocsátani a betegsegélyzöi biztosítási 
bérosztályok újabb biztosító és úgy Szlovenszkó, 
mint Podkarpatska Rus egész területére is ér
vénnyel rendeletét, hogy ezáltal a pénztár- 
nyujlotta készpéuzsegélyek összhangba jöhes
senek az élettel és így meg is feleljenek rendel
tetésüknek, valaniinlhogy a pénztári szükségletek 
fedezetére a megfelelő járulék-bevétel álljun ren
delkezésre.

A pozsonyi Országos Munkásbiztositó H i
vatal erre való’ tekintettel már cl is rendelte a 
bejelentett tagok jelenlegi keleseiének összeírását, 
a kerületi pénztár pedig figyelemmel arra. hogy 
úgy az ipari, mint a kereskedelmi alkalmazottak 
közül nagyon sokan, a házi és mezőgazdasági 
cselédeknek pedig legnagyobb része nincsen még 
bejelentve: elhatározta a biztosításra kötelezet
teknek saját kiküldöttei állal községröl-községre 
való összeiratását, ami már a jövő héten kez
detét veszi.

Tetemes kiadást fog ez okozni, de megtérül 
a be nem jelentett alkalmazottak után utólag és 
visszamenőleg kirovandó járulékokból.

Ez összeírás megtörténte után remélhető, 
hogy a pénztár jelenlegi 7500-as taglétszáma 
12,000-re fog emelkedni.

É rtes ítjük  tagjainkat, hogy megérkez
tek a fin gyermekcipők 29 - 35 számig, női strapa
cipők 35—41 számig garantált, jó minőségben. 
Gyermekcipők kisebb számban e napokban jön
nek. Igen szép rangon rizs 16 K, olasz üveg- 
rizs 18 K. la nagyszemü pörkölt kávé, legfino
mabb olajos sardiniai halak, férfi-, női- és gyer
mekharisnyák, keztyük; különféle cérnák, legfino
mabb likkörök nagy választékban. — Ált. Fogy 
Ért. és Hitelszövetkezet. ’

Gedeon hozzászólásai
a Rosszpublikábúl.

Hogy tán kidobolták az falukban, hogy min
den épkézláb elméjű embör pennát fogjon a 
haza megvédésire, mert az Somgörcs és Vastag- 
nyakú koma meg mán ki is tette eszét az ú j
ságba. 'No - mondok már én, mint Gedeon is 
hozzászólok szintén a Rosszpublikábúl csak baj 
ne legyék a dologból. Merhogy igesigeti csehül 
állunk minden dolgokban No megcsőszték ezt a 
rosszpublikát! Danoli mán az nótában is az elv- 
társaság . . . Hogy is csak, hát nem elfelejtettem !? 
De azt mán nem felejtettem el, amit a múltkor 
egy dikcióbau papolt egy urfi. Csak úgy diillct 
a Mózsi a sok papolástól. Meg is éljenezték. 
No mondok én is kajátok egyel, hátha kapok 
értve valamit. Csak hegyeztem a fülem. Mikor a 
Horly meg a Eridrik nevét szólították, éjjen, 
kajáltok közbe olyan lökdösődéssel, akárcsak az 
fenálló éneket kezdeném a templomban. Még be 
se fogtam a számat, máris éreztem, hogy kap
tam valamit. Urain-pislants, egy-két-három taslit, 
akinek darabját azon hirtelenjibe 5—6 forintra 
kóstáltam. Ment211 gyütt utánna az magyarázat 
is: hogy merte kelmed azt a fehér tenorista 
bandát éjjeiiczni'? Úgy áltam ott, mint a szelí
dített istennyila az villámhárítóban. Tévettem 
elvtárs urak mondok hüledezve. Öreg vagyok 
mán, nem jó hallok. Aval odébb állam

A kürösz'ény pógárok is haragszanak 
csúnyán, úgy hal! )in a

Csak is a Kreizler közpógárt 
hagyja meg magnak. írok valamely tanulságos 
dógot még a fehirnépuek is. Errefelé nem akar
nak vetni, hogy aszondik gyiin az vörös gárda- 
ság oszt letaposi az vetist. Bementünk hát d is 
putádéba az Zsusorod fő és székvárosba ahun 
még veszettség ellen piaszterinlézet sincs. Meg
kérdeztük. gyíln e az vörös gárdaság? Aszonták, 
csak hadd gyűljék, a csehszlovák eviársasig 
ojjan erős mint a vas. Ellenáll a’ mindennek. 
Gyíivünk az deputációbúl visszafelé. Valami csak 
olt berzenget az fejemben : vas, vas, vas, a tanító 
intól tanultam valaha, hogy aszondi: a vas a 
melegben kiterjed — bijon szent igaz idáig, most 
gyiin a második regula, hogy aszondi: a vas az 
hidegben összehuzódik. Mondok : a nem jó vóua, 
mert mi vón a vetéssel? Hallom az ruszin vidé
ken meg dögldettsebb a zidő. A unitkor egy 
jóembörem gyűlt hozzám ónét fanátsot kérni, 
mit tegyenek az kolera bachis ellen, mer 111 n 
az is kiütött. Mondok: szervöszkedjenek. Aszon
dik a’ fogja meggyógyítani az beteg világot is. 
Hogy egyik szavamat a másikba ne öltsem, az 
betegsígrül gyiin eszembe az halál. Az halálrul az 
koporsó, az koporsóról Harczer V iktor derék 
kövér pógártársunk, mikor még kin ült az z.iisz- 
let ajtóba egy-két széken vagy nem is tudom 
hány széken, oszt vári a zembörck kimúlását és 
koporsóba jutását. Mánhogy a zövéibe. A bótra 
ez volt kiírva: Harczei Viktor temetkezése Ké- 
váncsiskom, mér pingáltatta igy ki a cégért. 
Aszondi, mer ebbe temettem a zifjuságom, a pin- 
zem, az életein, meg úgy lácik a szereucsimct is, 
mer sehogy se megy a ziizlct. Mondok mán. hogy 
a fenébe menne, mikoron azt Írja kend ki, hogy 
maga temetkezik csak itten. Akármilyen nagy 
ember is kend, két koporsó untig elég magának. 
Úgy Írassa ki kelmed, hogy : Mindenki temetkezése. 
De meg is fogatta szavam. Kihirdette az ruszin 
magyar újságban a botját oj szípen meg kelle- 
metesen. hogy égisz meghalni kévánkozik ott 
tűié a zeniből'. Így la : üveges gyászkocsi mely 
egenyest a menybe szállít! a zembört, előzékeny 
kiszolgálással, jutányosán, szépen, parádésan 
takarinti el a zembört a föld szinériil, vigin fel- 
szóliti a zélö és meghótt pógárokat, liogv halá
lukkal támogassák az hótól. 'M ent vón is azóta 
a züzlet. Vannak, akik nagyon félnek a koporsós 
bóttol, hát azok megvették és elvették és azóta 
ott egy másik bolt van és pedig mivel a dinjét 
nem tudom, hát csak úgy írom, mint az ügyvéd 
iri nekem az levelet, hogy a Harczer temetkezés 
helyén most egy té bolt van és pedig egy közös 
té bolt, inért az mán a cocilistáké, az penig 
közös.

Az végire még egy vörset is szerkesztettem 
olvassák el azt is :

Trocki-bocki jaj be jó,
Kuhun Béla az is jó 
Horty borti jaj be ut 
Ham-liam-ham és liem-hem-hem 
Jeruzsálem, Bethlehem.

KOMJÁTHY L. S f í í S ?
MEGYEHÁZ-TÉR 4. sz. alatt 
(szemben a megyeházával)
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ÚJDONSÁGOK.

Magyar lantos, megszólítja a szellőt...
/Aért nyögsz szellő, mért sírsz.
Vihar, mért üvöltesz?
— Nem én sírtam, nyögtem...
Rab Erdélyből jöttem,
Magyar jajszó volt ez . . .

Eelhö, mért patakzol,
Könnyed mért hullatod ?
— Nem az én könnyem dől,
De hozom Erdélyből,
Ottan sírják rabok . . .

hajnal, mért vagy véres,
Mért lángolsz az égen?
— Piros vért tükrözök,
Székely hegyek között 
Ott ontják a Végen . .

Kérjük Istent, küldjön 
Siralomvölgyébe 
Édes szavú szeilöt,
Rózsaszínű felhőt 
Gyászoló Erdélybe. . .  1

Turcsányi István.

Lelkész! vizsgál atot tett a napokban 
(jyörke István helybeli ref. s.-lelkész a sáros
pataki lelkészképesitő bizottság elölt. A jeles 
eredménnyel letett vizsgálathoz, gratulálunk és 
bár sajnálnék Gyürke távozását de mégis 
mielőbb az ö szive szerint való parochiát kívá
nunk derék munkatársunknak.

— Felhívás. Az ungvári keresztény szociális 
párt elhatározta, hogy ellátatlan tagjait külföldi 
leimé; uy-ri búza és rozs) beszerzési áron el 
fogja látni. Az erre vonatkozó engedélyt a párt 
megszerezte. A terménykörüii üzleti ügyek lebo
nyolítását az. Ált- Fogy. Szövetkezetre bízta. Fel
kötjük i kér. szoc. párt t.agja.it, akik e módon 
kívánják magukat liszttel ciláin:, hogy a ható
ságilag engedélyezett évi fejkvóta arányában, 
ezen szükségletüket a nevezett szövetkezet Dayka 
Gábor utca 2. ./ám  alatti üzletében 8 napon 
belül jelentsek be. Ungvár, 020. évi szeptember 
hó 24-én. — Pártvezciöség.

t\ Kaíh. Legényegylet szüreti tánc
mulatságát ma tartja a Koronán.

A m agyar parlam entben f. hó 21 én 
megszavazták a numerus ch.usust. A zsidók faji 
számarány szerint juthatnak be az egyetemre. 
Haller miniszter nagyszabúsi beszéddel zárta be 
a vitái. Beszédjéből ezeket közöljük: „Hogy 
váljon a világsz didaritás hogyan fog megnyilat
kozni, ha mi behozzuk a numerus clatistis ? Mii 
kaptunk mi illáig a világszoiidaritástól, amiéit 
liberálisok voltunk? Azt. hogy cserben hagyott , 
minket mindenki, hogy küldtek ránk gyilkos hó- > 
húrokat, h ;gy még azt > maradék Magyarorszá
got is sziveit szúrják, in.dyet ;• háború nem tudott 
elpusztítani 1 Odáig solisem fogunk elm nni, hogy 
az elvek és theorák kedvéért meghaljunk eohen 
az országban. Különb' n is ;>z a Jiberalismus, 
ami lyet ideálisa'! fognak föl a Trefortok, Eötvösök, 
Kossuthok liberalizmusa, •• valói.i nevén: ke
reszténység. Mi volt náiiinK a l ib ‘ralízmus ? Az, 
hogy a liberális-é: Sándor Hallal az élükön vétót 
kiáltottak a szövetkezeti gondolat ellen es nem 
a fogyasztók, hanem a kereskedők szabadságát 
védelmezték. Az volt nálunk a liberalizmus, hogy 
a Gallilei kört szabad volt létesíteni, de Mária- 
congregációkat nem. Az volt a liberalizmus, hogy 
kifolyt a vélünk Fium.u keresztül s kárpotias 
volt ezért az a félmillió zsidó, amely liberális 
védelem alatt Galíciából idejött. Rátérve a tan- 
szabadságra, kijelent', hogy egy nemzet életében 
a szabadság csak addig lehet korlátlan, amig 
nem veszedelmes. Nem bünbakkot keresünk 
mondta. A bűnbak zsidó fogalom. Különben — 
sajnos nem kell a bünbakkot keresni, ott van 
az mindenütt. A magyar ipar és kereskedelem 
előfeltételeit Széchenyi és Baross, nem p dig a 
zsidók teremtették meg. A zsidók csak kihasz
nálták. A zsidókat nem felekezetnek, de fajnak 
veszi. A zsidóság a cionizmus felé fog fejlődni. 
Zsidó egyetemet nem fog Magyarországon meg
engedni Az állam célja Bismarck szerint a ke
resztény tanítás realizálása, megvalósítása. A 
magyar országgyűlésen Sándor Pál Erekynek a 
zsidókra vonatkozó egy olyan kijelentését pro
vokálta, hogy a zsidók a románok magyarországi 
ottlétekor igenis sok atrocitást és vesztegetést 
követtek el. Sándor Pál úgy a háztól, mint Ereky- 
töl bocsánatot kért.

— Emberölés. Orusovszk;, István szered
nyei bodnár hirtelen, bár alaptalan, haragjában oly 
szerencsétlenül ütötte meg szept. 18-án délután 
Teiclunati Salamon ugyancsak szerednyei 28 éves 
fuvarost, hogy ez még azon éjjel kiszenvedett.

Változás a menlielyi ügyek körül.
Úgy halljuk, hogy a kormány egyelőre uj telep* 
feltigyelónét nevezett ki, a helybeli sikelnéma- 
intézet jelenlegi igazgatója feleségének személyé
ben. Reméljük, hogy ezen igazán szociális intéz
ménynél nem fogják a többinél észlelhető sovén 
balkezes irányt követni. Mindenesetre Ungmegye 
gyermekei érdekében figyelemmel fogjuk kisérni 
ez intézmény működését is és minden visszáságra 
felhívjuk a mértékadó körök figyelmét.

— Meghalt egy legény. Bucsok József 
22 éves radvánci suszter két őszi. katonával és Óry 
János és Perecsenszky György ugyancsak rad
vánci legényekkel amint mondják -  látoga
tóban volt vasárnap délután Gerény községében. 
11 óra tájban, amikor már hazafelé tartottak, a 
Gerény és Radvánc közötti utón megállította őket 
egy 5 tagú csendőrörjárat. A társaságban levő 
két katona azonnal átadta oldalfegyverét, Öry és 
Perecsinszky sem tiltakoztak a motozás ellen, de 
Bucsok ugylátszik félelmében menekülést 
akart megkísérelni, amikor is az egyik csendőr 
közvetlen közelből hátbalőtte. Belső elvérzés kö
vetkeztében még azon éjjel meghalt a kórházban. 
Az eseményhez nem füzünk kommentált, mert a 
dolgot csak egyik részről, a legények részéről 
mondták el nekünk.

Az e lsodort fa lu cimü Szabó Dezső 
regénye lapunk kiadóhivatalánál 60 Kő. bekül
dése ellenében megrendelhető.

— Sorozás a nagym ihá ly i já rásban . A 
nagymihalyi járásban a sorozások f hó 6— 13-ig 
terjedő időközben zajlottak le. Lezajlottak, ezt 
méltán lehet mondani, mert hangosak voltak, sőt 
viharosak és amellett tragikusai^ meghatónk: 
Csehszlovák országban ez az első sorozás, mely 
az uj köztársaság védőbástyáját akarja felépíteni.

HATÁRSZÉLI UJSÁQ.

— Méhek m in t él tinen tők. Rekvirálás 
volt Butkan f hó 15 és 16-án. A gazdasági ins
pektor nagy müértelenunel és apparátussal ejtette 
mvg a rekvirálást, mintegy busz katona fedezete 
alatt. Volt nagy riadalom, szaladgálás, lóíás-futás 
és káromkodás, Hej, ha az a sok kívánság tel
jesülésbe menne, amit az inspektorra mázollak, 
tálán már nem is lenne az él k sorában. Mert az 
inspektor olyan minden hájjal megkent fickó. 
Nem volt olyan hely, mit ki ne kutatott volna 
es mindenütt talált gabonát, mit aztán drákói 
kegyetlenségget foglalt le (az osztalék! percent 
igéző varázsának ösztökélésére.)

És mégis akadt nálánál is furfangosabb 
atyafi. Ugyan ki lett volna más, mint egy jó 
hazai izraelita Amint meglepték a rekvirálók és 
kérdik, hogy hol a búza, egy méhesre mutat, hol 
ezerszámra röpködnek a méhek, mivel egy-két 
kaptár fel volt fordítva. Két katona parancsot 
kapott, hogy kutassanak a méhesben. Szuronyt 
szegezve, bőszen indultak, ám a méhes előtt 
megtorpantak és nem volt az a hatalom, mely a 
méhesbe vitte volna őket. Az inspektor dult-fuít, 
de mégsem akadt emberfia, ki a méhesbe me
részkedett volna. A rekvizilorok tehetetlenségük
ben agyonszidták a zsidót, aki bambán nézett 
rájuk és belül nagyon mosolyoghatott, mert a 
méhek megmentették az - életét.

— Hogyan gyilko lták meg Ungmegye 
követét- címen a R. M. H. egy cikkeit közölt. 
A meggyilkolt követ Csicsery Orosz Elek volt, a 
gyilkosok Toronyi István és Kovács Pál, előbbi 
urassági huszár, utóbbi a fiatal követnek a megye 
által kirendelt hajdúja. A cikk azt írja, hogv 
gyilkosok kivégzése 1884 évi észelő hóna' * -án

történt. Egy kezeink között lévő okmány alap
ján ezt a dátumot kétségbe vonjuk. Ez az ok
mány egy 1844-ben irt és 1846-ban Ungváron 
Ellinger Jánosnál kinyomatott költemény, amely 
Csicseri Orosz Elek meggyilkolásával foglalkozik. 
A költemény — bár a gyilkosok nevét nem em
líti, de azt már tudja és Írja, hogy egyik ung- 
inegyei szolga volt. Hogy lehetséges az, hogy 
negyven évig vártak volna a kivégzésével, ha már 
1844-ben tudták a bűnét? A hivatkozott költe
mény igen sok szépséget rejt magában, bár 
dagályos cinic és szinte érthetetlen első strófái 
után az ember nem sokat vár tőle. A címe igy 
hangzik: „Gyászunk Fátyol T itka i és Gyász
könnyünk a létedült f  hongyületi ungi követ 
Csicseri Orosz Elek hullámnyelte tetemei után. 
Ejtette egy Rokonsziv Gesztelyben 1844*.

— A kaposi elbocsátások és lapunk 
cikke. Ma egy heti számunkban a magyarság
hoz írtunk a maradásukért.

Hogy mennyire szükséges és a hivatalos köze
gek előtt megfontolandó sorok voltak azok, most 
látszik meg, a megírás után rövid pár nap múlva, 
amikor azt halljuk, hdgy a zempléni zsupán a 
kaposvidéki összes fogadalmat tett tisztviselőket 
egyszerűen elbocsátotta. Tehát a szmokingos 
diplomata mégis olyképen cselekedett, ahogyan 
nem vártuk és nem hittük volna.

Hogy lehet
akkor bennünket vádolni irredentizmussal ? Hiszen 
azt az állam maga csinálja, figyelmeztetik ra, 
hogy ne tegye és mégis cselekszi!! - Nem tud
juk, hogyan tartják összeférhetönek az ilyet a 
lelkiismerettel. Ezek az emberek azért szolgáltak 
eddig úgyszólván ingyen, hogy most kapjanak 
valamit. Állóságot csináltak, mindenüket eladták, 
hogy eddig uh essenek, most pedig — elcsap
ják őket. Ez már nem a ruszinszkói kormány
zóság dolga, :■ mégis valakié! Valakihez mégis 
el kellene jutnia ezeknek a szavaknak. Így köze
leg a vég,’ bárhogyan akarják is leplezni és meg
állítani !

A szöve tkezetekrő l. A „Gömör-Nógrádi 
Gazda" c. gazdasági lap in ti szamában hosszú 
cikket közöl a szövetkezetekről és ott lapunknak 
erre vonatkozó felfogását is bírálja. A ..Gömör- 
Nógrádi Gazda" ezt a cikkét lapunknak Eközlése 
végett előre megküldött?, sajnos, már későn ér
kezett, igy nem foglalkozhatunk vele részletesen, 
csak röviden tesszük meg észrevételeinket. Mi a 
szövetkezeteket illető véleményűi ket a helyi vi
szonyoknak meg/elelöcn tettük meg. Cikkünkkel a 
szövetkezeti ügynek kétségtelenül használtunk, 
már csak azzal is, hogy a szövetkezeti berendez
kedés kérdése, a szövetkezeteknek a köz. érde
kében leendő szervezése napirendre kerül. A cikk
író Szentiványi József képviselő véleményére és 
nézetére még annak idején visszatérünk, de már 
most is megállapítjuk, hogy a cikkíró is talált a 
szövetkezetek eddigi működésében kifogásolni 
valót. Itt is alakulnak központok, s éppen a cik
künk célja is az volt, hogy amig ezek irányát, 
céJját nem ismerjük, a meglevő szövetkezeteket 
ezen ismeretlen központoktól távol tartsuk. Az 
országos szövetség megalakulását üdvösnek és 
hasznosnak tartjuk.

— A róni. kath főgimnázium céljaira a 
lakásügyi hivatal által elrekvirált Teleky-utcai 
iskolaépületen, amely tiz év óta úgy technikai, 
mint pedagógiai é-. egészségi tekintetben teljesen 
megfelelt, a kiküldött építészeti, egészség- és 
iskola-ügyi bizottság kivetni valókat eszelt ki s 
ezért a főgimnázium megnyitása ismét halasztást 
szenved ; a hitközség azonban mindent elkövet, 
hogy az akadályokat elhárítsa.

— A rozsnyó i püspök ha lá la . Sipeki 
Balázs Lajos rozsnyói püspök f. hó 18-án 65 
éves korában elhalálozott. A hatalmas, erős fizi
kumú püspök rendes körülmények között talán 
még hosszú életnek nézett volna elébe. Fájdalma 
vitte a halálba, hogy önzetlen munkásságával 
nem dolgozhatik többé úgy, amint izzó magyar
ságával ezelőtt tehette.

t.agja.it
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— Tagjainkat értesítjük, hogy a kiosztásra 
ke úló petróleumot nem az üzlethelyiségünkben 
fogjuk kimérni, amennyiben petroleuinkiosztásra 
nem vagyunk berendezve. A városi gazdasági 
hivatal engedélyével az utalványt — nehogy 
azért a tagjaink órákig a városházán ácsorog- 
janak üzlethelyiségünkben fogjuk kiosztani Egy 
családnak kinek nincs villanyvilágítása 1 és fél 
liter petróleumra .van igénye, amit az utalvá
nyon jelzett helyen vehet fel Az utalvány átvé
telének idejéről a Kárpáti Napló utján fogjuk 
tagjainkat értesíteni Az e heti liszt fejadagonkint 
1 kg 0-ás liszt már felvehető üzlethelyiségünk
ben. — Ált. Fogy. Ért. és Hitelszövetkezet.

— Szerencsétlenség a cséplőgépnél.
Preisz Guszti 29 éves turjasebesi lakos f. hó 
15-én cséplés közben a csiirpadröl a cséplőgépre 
esett és a dob bekapta a ballábát.

Vonatszerencsétlenség. Lovics Péter 
19 éves ulicsi lakosnak f. hó 15-én vonatszeren
csétlenség következtében mindkét combja teljesen 
összezuzódott.

— Az égő fa  a la tt. Kuklisin Anna 9 éves 
tihai gyermek f. hó 12-én más két gyermekkel 
az erdőbe ment. Egy korhadt fa alá tüzet raktak, 
minek következtében a fa kidőlt és éppen csak 
Kuklin Annára esett. Az égő fa körülbelül 3 óra 
hosszat feküdt a gyermeken, inig a két kis barátnő 
a faluból segítséget hozott. Az égési seb élet- 
veszélyes. Á  nagyszülők a láb rögtöni amputáció- 
ját nem engedték meg.

— M egverték. Szóga József 19 éves felső- 
domonyai lakost f. hó 19-én — miközben Nevic- 
kén át hazafelé tartott, a két Balog testvér meg
verte és összeszurta. A legény nem tudja, hogy 
miért bántották.

— V iga lm iadó 1 Megértjük a szükséglet fede
zésének alapjára rendelt vigalmiadót, ha azokra 
vetik ki s ott szedik, ahol az adó cime a v i
galmi szót a szó igaz értelmében fedi. De egy 
ilyen fővárosban, ahol egyetlen privát koszlos- 
ház, kifőzés nincsen, ahol a nőtlen ember csu
pán a vendéglőkre van utalva, mégis csak ab
szurdum, hogy naponta legalább 3 szór, 4 szer 
fizessen vigalmiadót, azért mert ha éhen pusz
tulni nem akar, táplálkoznia kell „Sírva vigad a 
magyar” , igaz, hogy e címen van oka vigadni s 
meg is tenné, ha megvolnának hozzá az obu- 
lusai, de azért, mert éltes s a természet rend
jéért ennie kell — ezt megadóztatni, vigalmi 
Ciliién, ez lelketlenség, egy ttj uzsora, egy 
superlativussza az uzsorának! Elvárjuk az ille
tékes tényezőktől, hogy ezt korrigálják. Ajánljuk 
helyette, hogy vessenek inkább vigalmiadót a 
gibicekre, ez jobb és jogosabb cint, mert ezek 
sokszor jobban mulatnak mint az izzadó játékos, 
— sőt ha adót kell fizetnie inkább maga is be
áll játékosnak. (K.K.) (R. M. H.)

— S zociá lista  pártgyü lések B erlinben. 
A szociáldemokrata párlgytilésl olrt. 10-ére, a 
független szocialisták pártgyülését október 12-érc 
hívják össze. A szociáldemokrata pártgyülés leg
fontosabb tárgya az a kérdés, hogy ü párt újra 
résztvegyen-e a kormányban, a független szociálista 
pártgyülésé pedig a Moszkvához való csatlakozás 
kérdése.

— A munkácsi m agyar isko lák  érdeké
ben ezelőtt egy hónappal Munkácson jártában 
magának Peáek referensnek adták át a róni. kálit, 
iskolaszék tagjai a kormányzósághoz intézett kér
vényüket A referens egy héten belülre Ígérte az 
írásbeli választ, amely - előre is megmondta — 
csak kedvező lehet. A dolognak egyik érdekes
sége, hogy azóta egy hónap telt el és a mun
kácsiaknak még a válasz nincsen a kézül: kö
zött. A másik éidekesség, hogy Munkács város 
által az iskola céljaira a hitközségnek felajánlott 
iskolahelyiségeket Pcsek úr más célra látja kivá
lóan alkalmasnak és ezt a szerény meggyőződé
sét fanatikus hittel és vakbiizgalonintal vallja.

— A „Nép“  — keresztényszocialista föld
művesek és munkások hetilapja. A keresztény- 
szocialista földművesek, földmunkások szövetsége 
és a kér. szocialista munkás szervezetek elhatá
rozták, hogy a közeljövőben vktóber bén magyar 
nyelvű, „A Nép" c. hetilapot fognak megindítani. 
Ezen újság célja: a földműves és munkás népet 
a nagyvilág és politikai eseményeiről tájékoztatni, 
gazdasági, földműves és munkás szakszervezetek
ben Útmutatással, felvilágosítással szolgálni, ok
tatni, tanítani és ezáltal keresztény népünk ön
tudatát emelni, érdekeit védelmezni, kívánságai
nak és panaszainak helyet adni, a földműves és 
ntunkásttép szervezkedését előmozdítani és min
den erővel támogatni. Ez az ttjság lesz jövőben 
a nép fegyvere, amellyel lesújt ellenségeire, ez 
az újság lesz az, amelyen keresztül a nép szavát 
meghallja az egész társadalom, ez az újság lesz 
a nép legjobb és leghübb barátja, tanácsadója, 
Segítőtársa és a kereszténység védelmezője. Ol
vassuk „A Nép“ -et, terjesszük „A Nép-et" gyiijt-

sütik előfizetőket .A  Nép“ -rc már most. Előfize
tés: Egész évre 40 korona, fél évre 20 korona, 
negyed évre 10 korona, egyes szánt ára 80 fillér. 
Keresztényszocialista testvéreink I Földművesek 
és munkások: Ez a lap a tietek lesz! Vegyétek, 
olvassátok és terjesszétek a ,,Nép“ -et, amely a 
mi harcainkban győzelemhez és boldogsághoz 
segit benneteket. Testvéri üdvözlettel: „A Nép” 
szerk, és kiadóhivatala Kassa, Bethlen-körut 27.

KÖZGAZDASÁG.

Gazdák figyelmébe!
Dr. BERNÁTSKY: A veteményes kert

1 2 -
Dr. SCHAUDL: A szarvasmarha

tenyésztése.................................. 30’—
1GNÁCZ: M éhészet.....................  15’—
MONOSTORI: Az egészséges álla

tok gondozása és a betegek 
á p o lá s a ...................................... 18 —

AáOLNÁR: Gyakorlati gyümölcstermés
10-—

JABLONOVSZKY: A gyümölcskert vé
delme . . .  ..................... 15’—

MORVA: Cséplőgépek szerkezetének 
ismertetése.......................... 22'—

RÁDY: Benzinmotor......................... 12' —
M O RVA: Lokomobil-gőzgépek és uti-

mozdonyok kezelése.................22'—
Lapunk kiadóhivatala utján megrendelhetők

hatArszeli újság.

N YILT -T É R *)
Hazudik a Közlöny.

Az „Ungvári Közlöny” 7. hó 23-án meg
jelent (213) száma egy cikke. „Egy modern rab
szolgatartó" alcímen aljas rágalmakat irt édes
atyámról, Dobrovszky Józsefről.

Egy kommunista vitéz megtámadta édes
atyámat, megtámadta becsületét, mellyel meg
őszült, s a legősibb kor legaljasabb bűnét, a 
rabszolgatartást hazudta reá. Nem tartom érde
mesnek ezt a levitézletl kommunistát arra, hogy 
vele polemizáljak, csupán a közönség számára 
írom, hogy hazudik a Közlöny munkatársa. 
— Azt mondja pl. ez az éretlen firkász, hogy 
a két lakónénak, hetenkint öt napot kellett dol
goznia házbér fejében. Nem gondolt-e aira ezen 
cikk Írója, hogy oly dolgokat ir, melyen még egy 
gyerek is csak nevetni tud? Ha a lakó a hétből 
öt napot a házbérért dolgozott, vájjon a hátra
levő eey napja alatt kereste meg egy hétre való 
kenyerét? Vagy talán a mai időben, ha létezne 
is egy ily „modern rabszolgatartó" akadna-e egy 
olyan bolond „szegény pária” aki teljesítené egy 
„rettenetes háziúr" eme feltételét midőn nem 
muszáj?! Cikkíró ur! Ön nem újságíró, de ha
zugság iró és rágalmazó. Önnek ezért ki fogják 
porolni a nadrágját a bíróságon, mert Önök 
tisztelt bolseviki eszmékkel jól táplált firkászok, 
nem arra használják fel a tollat, hogy az igaz
ságnak tegyenek szolgálatot, hanem hogy a be
csületes embereket befeketítsék, s hasonlóvá te
gyék Önökhöz.

Ha Önök helyénvalónak találják-, hogy Fried 
Ignácot megpofozza a cselédje (ami szinten nem 
igaz, csak maguk hazudták!) holott mindenkinek 
kalapot kéne emelni előtte, mivel felépített ha 
önérdekből is egy olyan palotát, mely 40 
családnak is helyet ad, akkor helyénvalónak 
tartják „modern rabszolgatartó” jelzővel illetni 
édesatyámat is, ki egész életén csak a tisztesség 
és becsület utján haladt, aki már nem egy em
bernek adott megélhetést a kezébe. Ön talán 
cikkíró ur, még a pótban játszott midőn édes
atyám már rég képviselő testületi tagja volt Ung
várinak, s hogy 20 év óta a róni. kath. egyház
gondnoka, az is csak nagy mérvű becsületessé
gét igazolja.

Legyen már egyszer tisztességes ez a lap, 
mit úgy csúfolnak, hogy „Ungvári Közlöny". Ne 
hazudozzanak már annyi mindent össze, mert a 
sok hazugság közül, még azt a keveset sem fog
juk elhinni, mit igazán és jószándékkal imák.

Dobrovszky Nándor
* műegyetemi hallgató.

Az „Ungvári Közlöny” f. hó 23-án meg
jelent (213) számában személyemről irt hazug
sága miatt a lap ellen, rágalmazás címen, meg
indítottam a sajtópert.

Dobrovszky József
_ ______  iparos és háztulajdonos.

♦ E rovatban köztöltékért felelősséget nem vállal ' 
a szerkesztőség.

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazoknál:, akik

E R Z S IK É
leányunk elhunyta alkalmából fájdalmunkat 
részvétükkel enyhíteni szívesek voltak és a 
temetésen közreműködött ifjúságnak ezúton 
mondunk hálás köszönetét.

Ungvár, 1920 szept. 25.

Arday István
és családja.

ÚRI CSALÁDNÁL H Á R O M U R IE M B E R J Ó  
P O L G Á R I  ELLÁTÁST:

EBÉDET ÉS VACSORÁT
KAPHAT. Cím a kiadóban.

Összecsukható vaságy, 
esetleg egy sezlon megvételre 
kerestetik. Cim a kiadóban.

Egy tapasztalt és a Sorbontól nyert bizonyítvány

t “ ' ónvó FRANC!a nyelvből
leckéket ad és arra Berlítz-módszer szerint megtanít. 

Leckéket adna lakás ellenében is. 
3 -1  Címe Rákóczi-ulca 19. szám.

eladó Onczay Sándornál, Tibán.

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 
hölgyközönséget, hogy nő i d iva tte r- 
metnben

kostüm ök, ruhák, blouzok 
és alakítások

jutányos áron készülnek. — Tanuló  
leányok fö lvé te tne k . A hölgy- 
közönség szives pártfogását kéri

FrenyóRé Bohrovolszki Mariska
3 3 Széchényi-tér 17.

ELADOK
180—240 LITERES, UJ, VASTAG. 
h a s í t o t t  t ö l g y f a d o n g á b ó l  
K É Z I M U N K Á V A L  KÉSZÍTETT. 
ERÓS ABRONCSCSAI. ELLÁTOTT

HORDÓKAT
LITERENKINT 140 FILLÉRJÉVEL (Ke)F L E N Y K Ó  JÁ N O S

Egyházi kellékekben
az egész Szlovenszkó területén fenálló 
hiányon segítve lett. — Raktáron van 
óriási választékban mint]--„féle mise- 
ruha, b irettuni, KEHELY, gyertya
tartó, szobor stb. Mindenféle nyelvű 
imakönyv, breviárium , szeutkép, 
falikép. OLVASÓK egyszerűtől a leg
finomabb ezüstolvasóig. Legújabb ma
gyar kath. irodalmi újdonságok nagy 
választékban. Egyházi ruhák, zászlók 
jutányosán javíttatnak. Vidéki nép
missziókra olvasókat, imakönyvekel, 
szobrokat stb. bizományba küldünk.

Szives pártfogást ké r:

Egyházi M űintézet
Bratislava (Pozsony), Hűmmel u. 4. sz.íg y  félfedeles gumniikerekü uj kocsi 4 tartalék fakerékkel, egy b r ic s k a  (keresztrugós) és egy szánka eladó. Cim a kiadóban.

Nyomatott Földesi Gyula könyvnyomdájában, Ungráron.




