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S Z IL Á N K O K .
A KÜLÜGYMINISZTER a prágai itemzel- 

gyiilesen febr. 19.-én kijelentette, hogy a cseh
országi és szlovenszkói bolseviki propagandát a 
magyar kormány vezeti s ez. Friedrich miniszter 
tudomásával történik és Friedrich az itteni bol- 
sevikiekkel szövetségben van.

*
A KERESZTÉNYSÉGNEK és a keresztény 

sajtónak nem célja és nem hivatása : a csendes 
kihalás, a minden inzultusra néma hallgatás, a 
bocsánatkérés a létezésért, a „szeretetnek" foly
tonos hátrálásban való érvényesítése, az aláza
tosan görnyedezö jog-elv- és életfeladás. Két
ségtelen, hogy sokan így értelmezik a keresz
ténység evangéliumi hivatását: A ti vallástok a 
szeretet és béketiirés vallása, tehát adjátok oda 
párnátokat is a fejetek alól, a földeteket, az alap
jaitokat, jogaitokat — ellenmondás nélkül Aki 
ellenszegül, az nem követi a mindenből kiforga
tott és keresztrefeszitett Krisztust; az középkort, 
sötétséget, papiuralmat, harcot akar. A milliószor 
megismételt hazugságokat régebben milliók szok
ták elhinni, de ma már — kevesen.

*
KÉTSÉGTELEN tény, hogy a destrukció 

tábora zárt sorokban s a legtudatosabb harcias
sággal vonul fel. Nem mindig nyilt a küzdelme, 
ellenkezőleg, sokszor a legnagyobb sikereit a 
runyi, csendes előnyomulással éri e l ; de a ba- 
sátságos arc mögött, amelyet mutat, a leghatáro
zottabb, mindenre kész gyűlölködés és támadó 
akarat lappang. A legnagyobb optimizmus és 
Kétségbeejtő naivság, ha valaki azt hiszi, hogy 
ellenségeinket szelídséggel, engedékenységgel le 
lehet fegyverezni. Kétségtelenül vannak az ellen
táborhoz tartozó elemek között, akiket a mi szelíd
ségünk meghódíthatna s akiket minden harciasság 
a mi részünkről tán csak jobban elidegenít tőlünk. 
De lehetetlen annak a képzelgésnek helyt ad
nunk, mintha ezek az esetek nem a ritka kivé
telek közé tartoznának és megszüntetnék azt a 
másik, sokkal általánosabb igazságot, hogy a 
keresztény világnézet hívei és védői, képviselői 
és el nem adói ellen amarról az oldalról a leg
elszántabb irtó és visszaszorító hadjárát folyik.

*
A LÁTSZÓLAGOS BÉKE felkínált jelszavait 

komolyan Vennünk egyelőre nem szabad, mert 
arra semmi elfogadható okunk nincs. Ha pl. faji' 
vagy egyenéseu felekezeti ttlrtlinességrrtl, meg
értésről, testvériességről, békés együttműködésről 
vagy hasonlókról beszélnek, semmi bkunk sincs 
elhinni, hogy ők ezeket a Szavakat komolyan is 
veszik. Azt akarják, hogy mi ue vegyük észre az 
ő agresszivitásukat. Ezzel csak azt mondják ne
künk : ti csak Itigyjélek, hogy mi ■ veszélyleien 
polgártársaitok akarunk lenni, s mialatt ti a libe
rális önkifosztásban egymást tiillicitáljátok a ked
vünkért, mi azalatt a legcéltudatosabb konokság-

gal fsü/: a mi ügyünket fogjuk keresztiilhajszohii, 
csak a mi embereinket elhelyezni, csak a mi ér
dekeinket, hasznunkat biztosítani. Ez ellen a leg
határozottabb védelmi arcvonalba kell fejlődnünk. 
Tudnunk kell, hogy minden szép szó és újság
írói frazeológia mellett acsarkodó ellenségek raja 
vesz. körül bennünket s hogy a magyarságnak is 
voltakép csak egy nagy kérdése, élet-Italai pro
blémája vau : az, Itogy inegtudunk-e küzdeni a 
szemita-agresszi vitással ?

*
TESSÉK ABBANHAGYNI AZ AG1TÁCIÓT, 

a harcot, az agresszivitást. De Addig, amig ők 
abban nem hagyják, jogunk van minden rendel
kezésünkre álló eszközzel szerveznünk a mieink 
csatasorba való állítását. Ez nem gyűlölködés, 
ez jogos és köteles önvédelem. Figyelmeztetnünk 
kell a mieinket, hogy vigyázzanak és ne enged
jék magukat sem kifosztani sem félrevezetni azok
tól, akiknek nyilván kitűzött céljuk, hogy őket 
testben lélekben, vagyonban, morálban meg
nyomorítsák. Át kell törnünk az előítéletek falát. 
Vissza kell felelni a vádra, vissza kell felelni az 
igaztalan vádra, rá kell eszméltetnünk ellenfelein
ket arra, hogy a naivság. az elbolonditás ideje 
lejárt, hogy durva ingerkedéssel a védelmi fegy
vert kezünkből kiütni nem engedjük. A népet, az 
ifjúságot pedig fel kell világosítani arról, hogy 
amint a személyes bántalmakért embert gyűlölni 
s bosszut állni nem keresztényi dolog, éppen 
úgy s éppen annyira keresztényi dolog a leg
szentebb népjavak tudatos megrontóival szemben 
védelmi harcot folytatni

Levelek a m agyarsághoz.
Néhány levél jelenik meg itt, sorban 

egymás után. Ne kérdezzétek: ki irta, csak 
azt kell tudnotok, hogy tinektek irta, jó 
magyar testvérek! Az első levelet az u. n. 
középosztályit magyarságnak címezte a szerző; 
a második levél — jövő számunkban — a 
kisbirtokosoknak, egy következő a munkásság
nak fog szólani stb. — E külön címzett le
velek külön jelennek meg, de mindnyájatok
nak egyformán beszélnek. Aki hallja, értse!

Szerk.
I. A középosztályhoz.

Szeretném, ha ez a levelem egészen kife
jezné azt az érzést, amely betölt, amikor az írá
sához fogok!

Bűnösök vagyunk, osztálysorsosaim !
Ébredjünk! Ébredjünk annak tudatára, hogy 

mindent elveszítünk, ha most is ott folytatjuk, 
ahol a háború, előtt abban hagytuk!

Bűnösök vagyunk! Mi az életünket évszá
zadokon át azzal töltöttük el, hogy Z/orcZ erények
ben gyakoroltuk magunkat, holott munkában, tu
dományban, iparban, a szakszerű földművelésben 
kellett volna inkább jeleskednünk.

Büszke magyarok voltunk, de azt megtud
tuk egyeztetni büszkeségünkkel, hogy az ipari 
munka elől a hivatalba menekültünk, kerestük a 
sinecurát, az állam, a vármegye, vagy a bankok 
pénzén való megélhetést. Gyávák voltunk. Nem 
akkor voltunk gyávák, amikor életünket és vé
rünket kérték. Akkor hősök voltunk, sőt vakine- 
rőek, de gyávák voltunk, amikor a munkáról, 
fökép a meg nem szokott ipari és kereskedelmi, 
vagy a megunt gazdálkodó munkáról volt szó. 
Féltünk attól a munkától, amelyet úri büszkesé
günkben nem tartottunk magunkhoz méltónak, 
vagy amelyet nem ismertünk, sőt meg sem akar
tunk ismerni.

Eszünkből sem éltünk valójában, bárha fej
beli, ágybéli munkát látszottunk is teljesíteni. 
Eszünk gazdag kincseit elajándékoztuk, ragyogó

Lapunk mai száma 4 oldal.

szónoklatokra, pereskedésekre fordítottuk, s a 
lehelő legliberálisabban engedtük meg, hogy 
mások az ö eszüket a mi kárunkra a legjöve
delmezőbb munkában hasznosítsák.

Ezer éves multiinkra sem voltunk olyan 
büszkék, mint — liberálizmtisuukra Ha valaki 
ezt csak fel is említette, lovagi pózba vágtuk 
magunkat, menten kiejtettük a sajtot a szánkból, 
és ebben a pózban és ebben a magunkra kény- 
szeritett kábulatban szótlanul tűrtük, hogy föl
dünket, va ónunkat, becsületünket bárki elve- 
hesse. Azért, hogy liberálisok maradhassunk, 
mindent készek voltunk feláldozni: sajtót, kép
viselői mandátumot, meggyőződést, Istent. Kul
túrában, gazdaságban, szokásokban, erkölcsben 
behódoltunk azoknak, akiknek hódításuk céljára 
nem kellett nagyobb áldozatot hozniok, csak 
magukat egy kicsit okosabbaknak és magyarab- 
baknak feltüntetni, mint mi vagyunk és olykor
olykor diszmagyart ölteni a kaftán helyett.

Bűnösek vagyunk! Vétettünk önmagunk és 
magyar fajunk ellen! Évtizedek óta elveszett a 
magyar név becsülete széles e világban. Léhák
nak, megbízhatatlanoknak, dologtalanoknak tar
tottak, mert a tudományos, gazdasági, ipari és 
kereskedelmi életben alig találkoztak velünk a 
nemzetek és akikkel mint magyarokkal ta
lálkoztak, azok nem magyarok voltak, azok
nak csak eltanult zengzetes nyelvünk volt az 
egyetlen hitellevelük, amelynek alapján magya
roknak mondották magukat!

Gyengék voltunk, bátrak sem voltunk, ké
nyelmesek is voltunk: elhelyeztük tehát garasain
kat a bankokba és azok vezérei a mi össze
gyűjtött pénzünkből csinálták meg azt a tökét, 
amelynek erejével kidobtak a boltunkból, mű
helyünkből, földünkből. Nagy kegyesen egy kis 
kamatot juttattak ugyan, mint morzsalékot, de 
ezért le kellett mondanunk elsöszülöttségi jogunk
ról, mint Ézsaunak az atyai áldásról A mi pén
zünk által létrejött töke irányította gabonánk és 
földjeink árát és űzte ki szegénnyé lett véreinket 
a távoli szolgaság jármába I

Maradék magyar középosztály, osztálysor
sosaim, ébredjetek végre ! Jelszavaitok legyenek : 
akarat, észbeli és fizikai munkára való vállalkozó 
kedv; önbizalom és becsületesség, egymás iránt 
és fajunk iránt való fanatikus szeretet. Ébred
jünk ! Legyünk művészei annak az uj életnek, 
amelyre ébredünk, akarjunk élni, dolgozni és ezer 
és ezer okunk lesz az. örömre! Ne hallgassunk 
a kishitüekre. ők a mi sajtónkban nyilvánított s 
az életben teljesíteni kezdett törekvéseink leg
nagyobb ellenségei! Bátor erővel vágunk neki a 
küzdelemnek, akarjuk a győzelmet és — meglesz !

A ruszin politika motívumai.
Szerettünk volna bele nézni abba a po li

tikába, amelyet a ruszinok egy év óta folytatnak 
és amely politika a legutóbbi napok eseményei
ben igazán érdekes meglepetésekkel szolgált 
Részint annak a politikának megértése céljából, 
részint hogy a legutóbbi eseményeket eredet, 
vonatkozásaiban lássuk, fölkerestük a ruszin 
politika egyik képviselőjét, akitől egyes kérdé
seinkre szives felvilágosítást kértünk. Arra a 
kérdésre : mi a távolabbi magyarázata a ruszi
noknak a csehszlovák állammal való önkéntes 
egyesülésének, a következő feleletet kaptuk :

— A párizsi békekohferencia nekünk — a 
Kárpátok alján lakó ruténeknek, kisoroszoknak 
mint kisebbségi nemzetiségnek megadta az auto
nóm, önrendelkezési jogot, kikötvén, hogy sza
bad választás.utján egy kulturailag fejlett, anya

g ila g  teljesitöképes és számbelileg népes vala
mely szláv néppel .társuljunk, annak védnöksége 
alá helyezkedjünk, önrendelkezési jogunkat fel 
nem adva azzal egy állam közösséget alkossunk.
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A vezető motívum e már erősebb szláv néppel 
való összekapcsolásban az lehetett, hogy magunk 
szegények és számbelileg kicsinyek vagyunk.

A pári si békekonferenciának eme elvi k i
jelentésére, vezető köreink a szláv népek közül 
a Cseh köztársaságot látták legmegfelelőbbnek, 
legalkalmasabbnak arra, hogy eme társulási össze
köttetést vele megkössék. Mert a cseh respublika 
népének kultúrája, vagyoni teljesítőképessége s 
főleg magas fokon álló intelligenciája elegendő 
biztosítékot nyújthat arra nézve, hogy: 1) a kul- 
turailag alacsony nívón álló elmaradt rutén nép 
kultúráját mihamarább megalapozza; irányításá
val, vezetésével a saját hazájában meglevők 
mintájára mindennemű kultúrintézménnyel ellátja; 
2) anyagi teljesítőképességével eliminálni fogja 
a ruszin nép szegénységét; tőkéit gyári, ipari, 
kereskedelmi vállalkozásokba fekteti be ; szor
galmával nevelő hatással lesz a munkát ke- 
vésbbé kedvelő ruszinra: magas fokon álló 
agrikulturáját átülteti a ruszin földre, amelynek 
elrejtett természeti, éghajlati flórái, kincsei m illió
kat igéi nek s végül; 3) a cseh nép általánosan 
magas fokon álló intelligenciája elegendő garan
ciának Ígérkezik arra, hogy a nálánál számban 
sokkal kevesebb, anyagilag nehezebb körülmé
nyek között élő, kulturailag elmaradt ruszin nép 
önrendelkezési jogát autonómiáját tiszteletben 
fogja tartani.

— Nem számitottak-e arra kérdeztük, 
hogy éppen számbeli kisebb voltuknál, sze
génységüknél stb.-nél fogva ez az önrendelke
zés úgy, ahogy azt általában értik, nem való
sulhat meg? —

— Arra nem gondoltunk és nem gondo
lunk most sem. A cseh nép magasfoku intelli
genciája nekünk garanciának látszott és garan
cia most is arra, hogy ha átmenetileg pénzzel 
segíti, intellektuel elemeinek nagy részét köl
csönbe adja is a cseh a ruszinnak, azzal nem 
fóg visszaélni, mert éppen intelligens voltánál 
fogva, megtudja érteni és fonto ln i: micsoda 
érzést fakasztana az a ruszinban lia önrendel
kezési jogát konfiskálni akarnák.

Masaryk elnök és társai nem azéit küz
döttek egy emberöltőn által, hogy amidőn nem
zetük függetlenségét ünnepelhetik: azt a kál
váriát, amelyet addig ők járták, most egy má
sik velők rokon néppel járassák meg.

„Ruszinok! Testvérek! A Cseh. nemzet 
betartja ígéretét" — mondja egy Plakát, melyet 
a cseh nemzet egyik exponense, a kormányzó 
és a tábornok irt alá — és mi hiszünk ebben 
az ígéretben ; reméljük, hogy amit a cseh nem
zet képviselője aláirt, azt úgy kell venni, mintha 
az egész cseh nemzet irta volna alá

-  Bizalmunk nem rendült meg, sőt éppé 
most hiszünk, most remélünk: a csehek oltalm; 
kérjük most is. hogy a belső életünk nyugalm; 
zavaró, vendéglátásra ide jött testvéreink,<’ 
szabadítsanak meg. Be akarjuk bizonyítani és 
csehek be fogják látni, hogy Rusinia a ru 
szmoké kell hogy legyen ! Ruszinja földjén 
ruszin kell hogy az ur maradjon !

— De némelyek az idegenek kulturáj; 
föltétlenül szükségesnek tartják.

— Idegenből ideplántált kultúrára ninc 
szükségünk; ha pedig lesz rá szükségünk: meg 
válogatjuk, honnan vegyük azt kölcsön. Á; 
mondják: a kárpátaljai kis orosz nyelv szókincs 
nem elegendő ahhoz, hogy azon egv magasai) 
nívójú kultúra alapjait lerakhassuk Igeit? A 
Ar.stoteles, Plató, Árcliiinedes, Diogenes öko 
bölcsektől átvett bölcseleti kifejezéseket nem- 
eredeti mivoltukban alkalmazza az egész vilár 
Matematika, algebra fisika, retorika, slilislika stl 
tudományok alapvető terminus technikus kifejezé 
seit nem úgy használja-e az egész világ, amint ai 
eme tudományok igazságainak felfedezői elősző 
használtak? A telegraf, telefon, ecrasit, cant 
familiáris, hexameter, barométer, ventilátor, privi 
legitim szavakat és sok más ezret az egész vilá: 
a maga, saját, eredeti voltukban ismeri Sőt 
Amennyiben egy átlagos intellektuellel biró bár 
minő nemzetiségű ember eme internacionalis 
gyakrabban használni szokott szavak eevike 
másikának jelentését nem tudná még meg i 
mosolyognákI

Ha a Kárpátok alján élő ruszin nép sző 
kincse tudományos, intenzív értelemben vett kul 
túra kiépítésére elégtelen most, azon segít 
ruszin nép Intelligenciája s maga a nép; mir 
a ruszinok egyeteme, akadémiája meglesz. - 
meg lesz a megfelelő szókincs is; orvosok, jog 
m é r X  ú ,s4ebé?zek; vegyészek, állatorvosok

íáii k ' bá7 f zok slb' stb. fokról-fokra meg 
találjak ama kifejezéseket, amelyek a nenizc 
sajátosságainak legjobban megfelelnek.

Azért Galíciából jött testvéreink, más dialek
tusban beszélő atyafiaink ne legyenek a mi 
Mentoraink. Ha eljöttek ide — a vendégjog 
alapján szeretjük, megbecsüljük őket, de ők is 
tiszteljék, respektálják a vendéglátó gazda jogát 
és házi, hazai törvényeit, szokásait.

Ne akaijanak a mi prófétáink lenni — nem 
hiszünk ködbe vesző jóslataikban ; ne akarjanak 
a mi apostolaink lenni, hiszen eddigi a nép 
közzé dobott a gyűléseken elmondott 
igéikkel csak éket vertek a ruszinok és rusziuok 
közzé, a meghasonlás, a bizalmatlanság magvát 
hintették el az intelligencia és a köznép közzé.

— Tehát a ruszin politika egyrészt a nagy
orosz kuliura ellen foglal állást es így ennek 
itteni terjesztőit is el akarja távolittatni ? És ter
mészetesen a csehek által?

— Igen! Ez igy nem mehet tovább! Mi 
szeretettel öleltük őket keblünkre, mint fajtest
véreket, de most ügyelnünk kell már arra is, 
nehogy az ölelés közepette szivünket alattomos 
gyilok járja át. Sőt minél tovább látjuk, hogy 
tőlük való egyenes megszabadításunkat kell kér
nünk, sőt követelnünk, mert ezt kívánja életünk 
érdeke !

— Hogyan gondolja ezt a ruszin nép élet
kérdésének ?

Úgy, hogy a ruszin most kevesebbet 
dolgozik mint valaha ; hogy többet iszik, mint 
bármikor annakelőtte; hogy politikai problémá
kon töri a fejét, gyülésezik — gazdasága, szegény
sége pedig pusztul ; gyermekét nem járatja az 
iskolába; papját, jegyzőjét, kántorát kikergeti, 
pedig ezek nélkül megdől minden morális rend
alap s hogy ezek nap-nap mellett igy tör
ténnek az az ő apostoli működésüknek az ered
ménye !

Amennyiben pedig eme apostoli ténykedés 
végeredményében az állam alap és felépítményé
nek szilárdságát, biztonságát veszélyezteti, úgy 
hisszük a mi szeretet protektoraink, cseh test
véreink hivatalos körei nem sokáig fogják tűrni 
eme apostolkodás további ténykedéséi, hanem 
azt fogják mondani. Le és el a vitorlákkal! Majd 
ha mi az. ő vendégeik leszünk, ők se tűrjék, hogy 
mi legyünk az ő házuknál az urak.

Svájci !ap a keresztény
M agyarországról.

A „Courrier de Génévé" egyik száma vezető- 
helyen közli dr. Rényi Józsefnek a magyarországi 
politikai viszonyokat ismertető cikkét. Rényi ki
fejti, hogy a magyar kommunizmus csődje a 
parasztok antikommunista állásfoglalásának tulaj
donítható. A szerző elemzi a magyar keresztény 
öntudat ujjaébredésének okait és reámutat a 
nemzetközi szabadkőműves és sémi elemeknek 
a keresztény-reneszánsz ellen a külföldi lapok
ban elhelyezett tendenciózus közleményeire.

A keresztény Magyarország, vagyis a lakos
ság 95 százaléka a k eresztény reneszánsz lobo
gója körül sorakozik. Bár a bolsevisták csaknem 
kizárólag izraeliták voltak, pogromra senki sem 
gondo! Magyarországon. A magyarság csupán a 
magyar állam keresztény karakterét akarja kidom
borítani, viszont egy rosszul értelmezet, libera
lizmus nevében a keresztény eszméket, intéz
ményeket, egyházakat és a papságot támadni 
nem engedi. A szerző azután elemzi a zsidó
kérdés, s reámutat arra, hogy az ott nem 
vallási, hanem politikai kérdés. Á külföld e tekin
tetben gyakran tendenciózusan van informálva. 
Az izraelita egyházzal szemben toleráns a magyar. 
A magyarság keresztény szellemének lényege az, 
hogy visszautasítanak minden ez elien irányuló 
politikai inváziót.

A
szocialisták egyébként a csaknem teljesen agiikultur 
lakosság igen csekély töredékét képviselik.

Az elsodort falu.
Uj üzletágra talált a kapitalizmus kiépíté

sében oly nagy sikerrel működő nemzetiség. 
Milyen jövedelmező is ez a mostani kavarodás 

némely embercsoportnak. Szinte kinálva-kinálja 
az alkalmakat a profitéhség kielégítésére. It, van, 
teszem fel az Amerikából visszavándorlók tájé
kozatlansága a megváltozott viszonyok között. 
Soha fényesebb alkalom egy kis üzletre, csak
epen lélek kell hozzá, aki lebonyolítsa.

*
* * <

A vereckei szoroson csordamódjára ' be
özönlött új honfoglalók, a „diadalmas faj“ -nak 
az alkohol terjesztésében államilag biztosított és 
a legrongyosabb ruthén faluban is kapitalistává 
vergődő proletárjai, zajtalan, de annál sikeresebb 
offenzivával dobták át az őslakosság ezreit a 
földgolyó másik felére. A szülőföldjén honta
lanná lett nép, évekig, évtizedekig tartó verej- 
tékes munkában őrölte tovább az életét Ame
rika mérgező bányáiban és izzón sorvasztó 
kohóinál. Vad, fanatikus honvágytól korbácsolva 
hosszú, kiűző tvékán át, munkás dacba meredt 
szemmel, megfeszül, izmokkal, a bizonytalan re
ménytől kábult aggyal, gyűjtötték, kuporgatták 
nehéz munkájuk eredményét. Centet centre, 
dollár, dollárra rakosgattak és reménykedő öröm
mel számították fáradt pihenésben a napokat, 
amikor a csillogó arany- és színes p i irdollá- 
rokat visszacserélik : piciny kunyhóra, szelíd 
tehénkére s kin, a faluvégén, a patak mellett 
vagy lankás domboldalon, zöldelő földecskére. 
Nehéz, munkában butid, agyukban látták már 
kicsi falujukat, látták a mosolygó napfényes eget. 
látták hasadni a barázdát az ekehuzó tehénkék 
nyomában, a májusi eső után üdén zöldelő vetést 
és mintha csengő kaszálás, is hallottak volna. 
A mával nem törődtek. A jövőben éltek s a 
holnapért. A múlta, elfeledték s mikor egymás- 
utáni fáradt vonszolással élték a napokat: a 
csillogó színes jövőt látták maguk előtt. A jövő 
volt a jelenük ; az volt a holnapjuk. Közben 
múltak az évek. repült az idő és sokan észre 
s ni vették talán, hogy már elernyedt az izmuk 
és megszürkiih a hajuk. Es az irigy halál, a 
munka, a küzdés, a fiatalság örök ellensége, 
nehéz kezét hányuknak tette borúsan égő sze
mére. Egyiket a zuhanó szikla, másikat a robbanó 
patron, a többit, sokat, mérgező gázok, süvítő 
gépek, tüdői-' ncsoló tűst, por. méreg vitt le az 
idegen földbe És a karja, a lába, a szeme 
hánynak maradt ott fizetésképpen; ;»zarauydollárért. 
Ha kidiilt az egyik, tiz is áll helyébe. Harcoltak 
ők is. Hosszú, nehéz harcot; a munka harcát 
vívták. Küzdöttek a földért, kicsi falujukért, fa
tornyos templomért. . . .  és most haza jönnek . . . 
meggörnyed, háttal, de csillogó szemmel.

Már várják őket. Régi ismerősök kaján 
vigyorgássál elébük mennek. Szüret lesz most 
megint. Here ingy nélük fekete szüretié. Ravasz 
prédalesők sima vigyorgással intenek fe lé jü k ....

Megyek az utcán. Hetivásár napja. Egy 
kis embercsoport. Középen egy asszony. Piros 
fejkendője fáradt fakul,Sággal a szemébe hullik 
Körülötte négyöt piszkos köpenyegíi lengyel 
zsidó lebzsel. Odúim gyek hozzá: megkérdezem, 
mit árul. Dollárom van, lelkem. . . .  Most jött 
mega fiam, cserélni szeretném, kenyérre kellene. ..

Tovább megyek lassan. Az egyik kaftános 
utánam néz, félve s még hallom hogy m ond ja :... 
hetvenért veszem. . .

........... Hetvenért veszem........Ahogy me
gyek .. tovább, mintha az, h a lla n á m :... ve
rejtéket veszek........

Oaar Ödön.

Gyermekvédelmi célra a segély-alapok 
megapadtak; gyorssegélyre lenne szükség. Az 
ungvári jótékony egyesületek szappan-ajándékot 
kaptak. E finom kéziszappanokat darabonkin, 10 
K-val óhajtják árusítani. Kérjük a ti. é. közön
séget, hogy szappanvásárlásukkal az egyesületet 
emberbaráti igyekezetében támogatni szíveskedjék. 

— Dr. Vértes Sándor orvos és fogorvos
Nagyhid-utca 12. sz„ I. emelet (Haraszthy-féle 
ház) rendelését megkezdte.

— A zsupáni hivatal értesíti a közönséget, 
hogy mindennemű igazolványi ügyekben feleket 
az uzhorodi zsupanatus kizárólag kedden, csü
törtökön és szombaton d. q. 8 12-ig fogad.
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M iért nincs elég áru 
a helybeli hentesüzletekben?

A helybeli hentesüzletekben, amint azt egy 
hozzánk névvel és adatokkal beérkezett iiás 
állítja és bizonyítja, azért nincs elég ám, mert 
némely hentesek egyáltalán nem a helybeli 
fogyasztók számára ölnek és dolgoznak, a hely
beliek számára vagy egyáltalán semmit, vagy csak 
nagyon keveset szolgáltatnak ki, áruiknak leg
nagyobb i észét Perecsenyen at más világtáj felé 
irányozzák, ahol többet kapnak portékáikért, mert 
ott az ittenihez képest még nagyobb a szükség.

Ölni elegei ölnek az említett hentesek, üzle
teikbe is beviszik a húst, tle részint csak néhány 
percre, hogy megmutassák és aztán az, mond
hassák, hogy elfogyott, részint csak jobb kiadósabb 
vevőik (a laei-pecsenyések) számára, akik tud
ják, mikor kell érte jönni, részint pedig csak az 
áru alját viszik be az üzletbe, a többit, a leg
javát pedig titokban szekérre rakják és amint 
fentebb mondottuk följebb dirigálják Galícia felé.

Kérdezzük : méltányos, helyes dolog-e, hogy 
valaki ipara címén ennek a városnak előnyeit, 
biztonsagát, javait használja és egy idegen hely 
lakóinak szolgálatában áll csak azért, mert azok 
busásan fizetik és ez a ráfizetés neki a helyi 
érdekeken felül igen jól esik ? Kérdezzük : tör
vényes, megengedett módon történik-e a besózott 
szalonnának és husneiniinek innen való nagy
tömegű elszállítása, ami egyenesen csak nyereség 
céljából es az itteni lakosság kijátszására és meg
rövidítésére történik? Vau-e ezekről az iizelmek- 
röl tudomásuk azoknak, akikhez tartozik, vagy 
ha nincs, kin múlott az eddig, hogy a dologról 
nem tudhattak ?

A hentesek némelyikének üzlete állandóan 
zárva van, pedig a bezárt ajtók mögött kifelé 
való szállítás céljából a legnagyobb munka folyik. 
Kérdjük, nem volna-e igazságos ezeket az üzlet- 
tulajdonosokat kötelességükie figyelmeztetni, meg
inteni és ha mégsem változtatnak eljárásukon, 
megbüntetni vagy a városból, mint amelyet nem 
akarnak szolgálni csak kiélvezni és kihasználni 
kitoloncoltatni ? !

2) Ha a kiosztás az előállítási helyen tör
ténik, van-e joguk a kiosztöknak, úgyis mint 
gyárosoknak, a kiskereskedői költségeket kb. 
60,000 koronát, melyek nem terhelik őket, a 
fogyasztóktól bevenni ?

3, Ha nem; akkor miért igen?
g. ö.Ú JD O N S Á G O K .

Ram kiosztás.
A városi és megyei lakosság részére kiutalt 

rumot a Varga-utcai Rozgonvi szeszgyárban és 
Rotliman Lipót Bozos-utcai rumgyárábau osztják 
ki. Az előbbi helyen 40 ,,-os kerül kiosztásra 
literenkint 18 kor. árban, az utóbbinál 50' ,,-os 
22 kor. 50 fül. árban.

A 18 és 22*50 K-ás ár tudtuukkal a kis
kereskedői; részere vau megállapít; a. A gyárosok 
részére megállapított ár a 40"/„-os iumtial 14 K 
és az 50" ,,-osnál 17 50 K. Ebbe az árba a gyá
rost megillető haszon be van számítva. A gyári 
ár és kiskereskedői eladási ár közölt 4 ill. 5 kor. 
különbözet, a kiskereskedő költségeinek, mint 
a fuvar költség (vasúti szállítási költség is) 
szállítási veszteség, elfolyás, hordó használati 
dij, kezelési költség és a kiskereskedői haszon 
fedezésére szóig il

A most kiosztásra kerülő rum kiosztását 
az előállítási helyen maguk a k -s/ítök eszközük. 
Ök a hasznukat a 14 és a 17 50 K-ás alapárból 
már egyszer me tkapták. Mivel a rum kiosztása 
az előállítási lieijeu történik, a mm arát további 
költségek, mint a vasúti és befavarozási költség, 
hordóhaszuálali dij. szállítási veszteség, elfolyás 
és kiskereskedői haszon nem emelik. Egyedül a 
kezelési költség jöhet számításba. A kiskereskedői 
ár a felsorolt külön kiadásaik mellett is csak 10 
literen aluli mennyiségnél érvényes. A megyei 
lakosság i eszére kiutalt rumot községenként 
3 3 hl-es mennyiségben adják ki s mégis kis
kereskedői arat számítanak fel Tehát a gyárosok 
az alapárban már egyszer magkapott hasznon 
felül meg 4 iil. 5 koronát kapnak literenként 
csupán a kimérésért.

A város és az ungvári járás részére kiutalt 
rmn mennyisége kb. 14,000 liter, melynél a 4 es 
5 K-ás differenciából származó végösszeg kb. 
60.000 koronát tesz ki.

Ezekután pedig kérdjük a kormányzóságot;
1) Jogosnak és méltányosnak tartják-e a 

lakossággal szemben, hogy Rozgonvi és Rothman 
szesz és rum gyárosok ugv az elöálliiasi áron, 
mint a kiskereskedői áron, anélkül hogy az 
utóbbinak költségeit viselnék, külön-külön, két
szeresen megkapják a hasznot?

I Tapasztó Pál. I Piisztuhmk, veszllnk. Lég-
I I jobbjaink, legkedvesebb

jeink közül ismét elvesztettük az egyik leges- 
legjobbunk.it Tapasztó Pál temetkezési vállal
kozó polgártársunk hagyott el f. hó 25-én délután 
4 órakor, öt temettük el csütörtökön 58 éves 
korában, házasságának 31-ik évében. Fáj a lel
künk, fáj utána, mert sok élő kellene különösen 
most abból a törekvő, feltétlenül megbízható, 
becsületes és müveit iparosfajtából, melynek ö 
megtestesült ideálja volt. Családja lelkén még 
besem lieggedt egy pár év előtt kapott mérhetet
len seb, már is uj szenvedés érte őket e kedves 
férj és apa halála által. Isten vigasztalja őket 
és adjon az elhunytnak csendes, megérdemelt 
pihenést. Nagy részvét nyilvánult meg temetésén. 
Ott volt az egész város. A Katii Kör és a Katii. 
Legényegylet, melyek közül utóbbinak választ
mányi tagja, előbbinek igazgatója volt. testületi
leg jelentek meg gyászba vont zászlóik alatt.

— Magyarnyelvű tanítás az elemi isko 
lában. Az állami elemi iskolában március 1-töl 
magyar nyelvű osztályokat állítanak fel. Az 1. és 
Il-ik osztályban a tanítás tiszta magyar nyelven 
fog történni, a III- VI. osztályokban pedig heti 
4 órában a. szlovák nyelvet is fogják tanítani. 
Beiratkozások a Drugeth-téri elemi iskolában 
történnek.

A lebélyegzett 5b koronás bankjegyek 
e hó végéig maiadnak általános forgalomban, 
mint fizető eszköz. E batáridőn túl értékük meg
szűnik s beváltásuk március 1-töl 31 ig az összes 
illetékes beváltó intézeteknél történik, április 30-ig 
pedig a prágai központi bankhivatalnál vált
hatók be.

R ablógyilkosság. Vakmerő és minden 
emberi érzésből kivetkőzött négy gonosztevő, hogy 
pénzhez jusson, meggyilkolta es kirabolta f hő 
22-én városunknak a Kaposi-utcán lakó, köz- 
becsülésben és szeretetheti álló egyik legszor- 
gal masabb kereskedőjét és annak feleségét: a 
NT/ző/c/z/cr-házaspárt. Zfovdc.s- Júlia cseléd segít
ségével a legnagyobb csendben jutottak be a 
rablógyilkosok éjfél körül a szerencsétlen házas
párhoz. Egyikük egy Mertvi Eduárd nevű autókisérö 
a kapu őrizetére odakiinn maradi, egy másik, 
Loboda István csavargó, kézben tartott bajonettel 
a házban vendégül fog idott Herskovics Sándor 
18 éves perecsenyi lakos ágya fölött állt meg és 
arra kenj szeritette, hogy meg ne mozduljon, kü
lönben a halál fia lesz. A harmadik es negyedik, 
név szerint Hafincez Gyula vasönt" és Olenics 
János gyári munkás az alvó házaspár szobájába 
hatolt, ahol Hafiuecz Scháchtet t. Olenics pedig 
a Scháchter feleséget gyilkolta meg; előbbi erős 
kezenek s/.orit >sával fojtotta meg a fakereskedőt, 
a másik a ruhával való íojlogatás közoen még 
baj":! ttjét i- beleszurta a szerencsétlen asszony 
fejébe. A gyilkosság után a gonosztevők kirabol
tak a házat és mintegy 60,000 K-át vittek ma
gukkal, amin még akkor éjjel megosztoztak 
Kovács Júlia cseléd, akit a gyilkosság felfede
zése után azonnal elfogtak, k -zdetben mindent 
tagadott, de ügyes rendőrkapitányaink kereszt- 
kérdéseire adott válaszaival még elég korán el
árulta magát és igy .4  órán belül a gyilkosokat 
is sikerült ártalmatlanná tenni, akik a gyilkosságot 
és rablást beismerték. Az áldoz tokát nagy rész
véi mellett temették el.

Sakkverseny. A Kér. Ifjak Kultur Egye
sülete nagyszabású sakkversenyt rendez, melyre 
szívesen lát minden kér szocialista testvért.

- Az egyetemi hallgatók jól sikerült 
kabarét rendeztek f. hó 25-én szerdán a városi 
s .inházban. A szereplők közül különösen Kavasch 
Erna és Anna, Fodor Bella és Weinberger Géza 
tinitek ki.

— A radvánci ifju  ság február 15-én tar
tott mulatságán Neviczky Antal 105 koronát 
felülfizetett.

— A Kér. Szocialista Párt Női Szak
osztálya a március 5-ere jelzett felolvasást és 
ezzel kapcsolatos tisztviselő választó gyűlést a 
vármegyehaza nagytermében március 7-én (vasár
nap) délután 5 órakor tartja meg, melyre a tago
kat tisztelettel meghívja Belépődíj nincs.

A Keresztény Népkonyhának egy 
róni. katli. nő szent Antalnak tett Ígéretből k i
folyólag 200 K-t adományozott. Ugyancsak a 
Kér. Népkonyhának 30 K-t küldött a siketnémák 
intézetében rendezett mulatság jegymegváltása 
fejében Prokop Antalné, 50 K-t pedig Kiss János 
Koncházáról. Hálásan köszöni a vezetőség.

A Katii. Legényegylet. F. hő 22-én 
tartotta meg a katli. legényegylet évi rendes köz
gyűlését, amelynek tagjai az elnöki megnyitó, a 
pénztárosi jelentés és a tisztikar valamint a vá
lasztmány kiegészítése volt. A tisztikarba titkár
nak Kom Sándort, jegyzőnek Ujlnky Józsefet, 
I. dékánnak Orosz Gyulát, II dékánnak Kállay 
Mihályt, pénztárosnak Molnár Sándort, könyvtá
rosnak Harajda Jánost és Pótis Istvánt válasz
tották meg. A választmányba a következő uj 
tagok jutottak: Pásztor Lajos, Sájgliy István, 
Janusovszky András és János. Szolánszky Gyula, 
Malinics Péter, Kiss József, Pribula József, Ha- 
mady Mihály, Foremszky Géza, Késő Lajos és 
Horosz Vince. A közgyűlést még febr. 1 re hivta 
össze az elnök, de mert az engedélyezés iránt 
beadott kérvény csak múlt bét péntekén (febr. 
20-án) nyert elintézést, azért a tagokat csak a 
febr. 1-ére tervezett gyűlés elmaradásáról lehe
tett idejében értesíteni, nem pedig a közgyűlés 
megtartásának napjáról is. így sokan nem tudtak 
a közgyűlésen megjelenni, azért a tagok egy 
ötöd iészének kérésére az elnökség rendkívüli 
közgyűlést fog összehívni. Annak idejét minden 
taggal közölni fogják.

Ligethy Sándor családjának lapunk ut
ján az elmúlt héten a következő adományok ér
keztek : Határszéli Újság 50 K, Borsiczky Béla 
gyiijtöivén 121 K, Csuha István 100 K, Tomcsányi 
István 100 K, T.-né 50 K, Egy úri nő 50 K, 
Blanár Ödön 15 K, Három tanítónő 100 K, H. I. 
200 K, Antal Miklós 30 K, Podlussányi család 
50 K, Schneider Gusztáv 20 K, Pásztor József 
(Tiba) 100 K, Tanító 10 K, Pogány Baba gyűjtő- 
ivén : Pogány Geröné, Sznistsák N.-né és Kele
men Sándor 20- 20 K, ifj. Tomcsányi Ödönné 
és Margócsi Aladárné 15 15 K, dr. Szókéné,
Nagy Gyuláné, Szuchanek Józsefné, Wassermann 
Zs., Szűcs Andrásué, Rosenberg D. fiai, Csapó 
leányok 10 10 K, Karczub Gézáné 5 K. (Ösz-
szesen 165 K.) Iván István Nagyszelmenc) 20 K, 
Leudár László ig.-tanító 10 K. összesen 1101 K

Négyszeres gyilkosság a battyáni 
erdőben. S.iiéuialva község közelében meg
rendítő rablógyilkosság történt. Egry Ferencet az. 
erdőben lakó erdőkerülőt, feleségét, 7 éves leány 
gyermekét és sz Igáját meggyilkoltak, kirabolták 
s hogy a gonosz tett nyomait ltiátessék a áldó 
zatok.it az istáióba hányták s rájuk gyújtották a 
házat és istálót. Az áldozatok egyes ö: zzeégett 
részeit megtalálták. Egyelőre rahlóg.yilkosságra 
lehet gondolni, de nincs kizárva az sem, hogy 
nem-e bosszú miive. A szerencsétlen erdőkerü
lőnek minden vágyónk ja oda égett. Többek 
között a marhája is. Az áldozatokat valószín il le g  
előbb a haz.ban gyilkolták meg s úgy az istá- 
lóba vitték, nyilvánvalóan azért, hogy az istáló 
padján , levő széna és szalma égve jobban 
semmisíti meg a hullákat. —- A tetteseket á llí
tólag elfogták.

— K atonaruhák viselése. A legújabb ren
delet értelmében a leszerelt katonák a katonai 
ruhák közül viselhetik a nadrágot, úgyszintén a 
kabátot is de csak hajtóka, sujtás és megkülön
böztetés nélkül, fejükön azonban csak civilsapkát 
vagy kalapot viselhetnek. A rendelet elü li vétó
kéi a csendörség letartóztatja s szigorú bünte
tésben részesíti.

A he lyb e li zs id ó - ifja k  március 6-án a 
Koronában jelmezt s purimi batyubált rendeznek.

A fan iuukások sz trá jk ja . A famunkások 
magasabb bérkövetelések miatt a múlt héten 
sztrájkba léptek. Az eluiult pénteken délután 3 
órától 7 óráig egyeztető tárgyalások folytak a 
műn kaadök és munkások között Szutoris rendőr
kapitány hivatalában, aki elismerésre méltó tapin
tattal és igazságérzettel vezette a tárgyalásokat. 
A munkaadók és a munkások kollektív szerző
dést kötöttek.

IjW li
'  otjki’éinek

mik 
eszelök

f f l

Üai’álök 

Ézsök

Pvöeszközík
I itt

L e g o lc s ó b b  bevásárlási forrás.

és mindenféle eosmelikai pipere-cikkek nagy
bani és kicsinybeni raktára Széelienyl-tér 15. 
szám alatt (Kispiac), Olauslus hentes mellett. Megtekinthető vételketelezettség nélkül.

legjobbunk.it
legjobbunk.it
zatok.it
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— Rablóvilág. Stern Pinkász porosköi 
lakost ismeretlen tettesek a domonyai ország
ul on meggyilkolták. Azzal az egyetlen lövéssel, 
amellyel öt megölték, kocsisát is súlyosan meg
sebesítették. — Roth N. Árpádvezér-utcai keres
kedőt a daróci országúton megtámadták, 15.000 
koronáját elrabolták és kegyetlenül elverték. A 
bűnösök már kézre kerültek ; katonák voltak.

— Egy szegény asszonynak a múlt héten 
kimutatott 175 K-án kívül e héten még egy 10 
K-ás adomány érkezett és pedig Czapulics kis- 
bereznai jegyzőtől. Az összeget — 185 K-t 
Wilcsek Erzsiké által rendeltetési helyére juttattuk.

— Magyarországi hírek. Giinther Antal, 
volt igazságiiíiyminiszter, a Kúria elnöke 73 éves 
korában meghalt. — A budapesti egyetem tanácsa 
előteijesztést tett a diplomás kommunista vezérek 
ügyében, hogy ezeket fosszák meg diplomájuktól, 
mert a doktorrá avatáskor tett esküt megszeg
ték. — A budapesti választásoknál 180000 mun
kás és numkásnő szavazott a kereszténypárti 
jelöltekre. Budapest munkásságának csak egy 
törpe kisebbsége tartózkodott a szavazástól. 
Fényes Lászlót huszonkét izbeni sajtó utján el
követett rágalmazásaiért felelősségre vonják. 
Fényes a Tisza-gyilkosság ügyében jelenleg vizs
gálati fogságban ül. — A román csapatok meg
kezdték a Tiszántúl kiürítését. A csapatok e hó 
24-én hagyták el a Tisza-vonalat. Március első 
feléig a Vásárosnamény, Debrecen, Püspökladány 
és Hódmezővásárhelyi vonal szabadul fel. Március 
végéig a román csapatoknak Nagyrománia terü
letére kell visszavonulniolf. — Értesiilésink szerint 
f. hó 27-én egy magyar tisztekből álló bizottság 
érkezett Debrecenbe, a város átvétele céljából. 
Rotterdami és párisi jelentések szerint a béke- 
konferencia felülvizsgálta a magyar ellenjavasla
tokat és elvben hozzájárult a románok által meg
szállt területeken ejtendő népszavazáshoz. Vegyes 
bizottság fogja felülvizsgálni, hogy mely terüle
teken legyen népszavazás. A bizottságban Magyar- 
ország képviselői is helyet foglalnak. — Mielőtt 
a párisi konferencia elkészülne a végleges válasz
szák az összes ellenjavaslatokat letárgyalja a 
londoni konferencia. — Magyarország szabad 
utat kap Fűiméhez és ugyanazon elbánásban 
részesül, mint a többi államok. — A párisi 
L ’Humanité Írja: A magyar békeszerződésen 
messzemenő változtatásokat kell tenni. — Az angol 
„D aily Telegraph** úgy értesül, hogy a magyar 
békeszerződést módosi tani fogják.

A „Népszava" szerkesztőjének, Somogyi Bélának 
meggyilkolása ügyében a nyomozás nagy apará- 
tussal folyik. Az automobil számát és az egyik 
tettes nevét már megállapították. Horthy fővezér 
a szociáldemokraták küldöttségét biztosította arról, 
hogy a tettesek megkapják méltó bünteté
süket.

KÖZGAZDASÁG.

A gyümölcsfák gondozásáról.
A figyelmes szemlélőnek bizonyára feltűnt, 

hogy a mig elhanyagolt szőlőt csak elvétve lehet 
látni, gondozatlan gyümölcsösökkel lépten nyo
mon találkozunk.

Ennek okát könnyű megmagyarázni. A 
gyümölcsfa ugyanis magára hagyatva is meg
hozza jól termő években valamelyes terelését, a 
szőlő ellenben rendszeres munkáltatás nélkül 
éppen semmi hozamot nem ad.

Pedig a gyümölcsfa, ha kellő ápolásban 
részesül, nemcsak hogy sokkal tovább él, s na
gyobb terméssel örvendezteti meg gazdáját, de 
különösen minőségben messze felülhaladja a 
nem gondozott gyümölcsfák termését.

Hogy erre nézve példával szolgáljak, a 
háború előtti években jó fajta, kézzel szedett és 
szépen fejlett alma mmázsájáért megadtak 30 40 
K-t, ugyanazon fajta, de silány minőségűért 
pedig alig lehetet kapni 8 10 K-t, ha ugyan
egyáltalán akadt reá vevő, s nem kellett azt a 
házi állatokkal feletetni.

A kis fáradság tehát, melybe a gyümölcsfák 
gondozása kerül, igen kifizeti magát, — meg
jegyzem itt. hogy csak az első évben ad na
gyobb munkát az elhanyagolt gyümölcsösök 
rendbehozatala, a következő években a munka 
oly csekély, hogy a trágyázás és hernyózástól 
eltekintve a tulajdonos egy-két holdas gyümöl
csösben, csupa kedvtelésből maga is elvé
gezheti azt.

De vegyük elő á teendőket sorrendben.
Sűrűn, álló fák, melyek koronája egymásba 

nőtt, egymástól vonják el a levegőt és világos
ságot, s gyökereik a táplálékot, ezek közül egy- 
némelyikct tőben kivágjuk. Ez ugyan drasztikus 
kúra, de eredményes, mert ha pl. 10 sűrűn álló 
fa helyén csak 5—6 marad meg, ezek több és 
jobb termést fognak adni, m inta 10 együttvéve.

Aztán a gyökerekből előtörő sarjukat távo- 
litjuk el, melyeket különösen a szilvafák sze
retnek növelni.

Ezek a sarjak ok nélkül fogyasztják az anyafák 
tápnedveit. Irtőkapával kell őket kivágni. — Ha szükség 
van rájuk, akkor a szebb példányokat gondosan (minél 
több gyökérzettel kiássuk, eliskolázzuk és 2 3 év múlva 
állandó helyükre intettjük.

A fa tövéből előtörő sarjak körül először a földet 
eltávolítjuk hogy azok kiindulási pontiához hozzáfér
hessünk, aztán tőben lemetsziik, s a földet ismét he
lyére húzzuk Ha csak a föld színe felett vágjuk el a 
sarjakat, nem végeztünk alapos munkát, mert a földben 
maradt csonkokból temérdek uj hajtás fog előtörni.

A korona rendbehozatalánál arra kell töre
kedni, hogy minden ágat és gályát a napsugár 
és légjárat szabadon érje, mert csak ez esetben 
képződik elegendő gyümölcsrügy, s csak igy 
képes a gyümölcs kellőkép kifejlődni s beérni.

E végből a sűrűn álló ágak és galy'akat kivágjuk, 
eltávolítjuk, továbbá azokat, melyek egymást keresztezik 
és súrolják, s melyek a koronába benőnek, végül minden 
szárazágat és csonkot, melyet a szélvihar vagy emberek 
törtek ki, úgy szintén a hattyú és vizhajtások ha ugyan 
utóbbiak egynémelyikére a korona újjá képzése céljából 
nincs szükség, ugyancsak eltávolítjuk Oda kell töre
kedni, hogy lehetőleg egész ágak vagy gályák távoli
tassanak el, vékony növéseket, hajtásokat és vesszőket 
hiába vágunk ki, mert az itt újból kisarjadzó hajtások 
egy év múlva ismét elsürösitik a koronát. — Eles fii- 
résszel és késsel fogjunk a munkához, mert rossz szer
számmal csak tépjük, zúzzuk a fát, s az igy ejtett sebek 
soha, vagy csak sokára gyógyulnak be.

Szabály az, hogy mindéi] ágat, gályát tőben 
kell eltávolitani, hogy semmi csonk ne maradjon, 
mert a csonk nem képes beforrni, s idővel a fa 
korhadását idézi elő. - -  Ha egy ágat le akarunk 
fűrészelni, akkor az ellenkező oldalon is vágjunk 
be a fűrésszel, nehogy a leeső ág a kérget is 
magával ragadja és igy tátongó sebeket okozzon. 
Felfelé néző ágakat nem függélyesen hanem 
rézsut — házfedél formára vágunk le, mert 
igy kisebb lesz a seb, s hamarább begyógyul.

Ha az ejtett seb kőiül fattyúhajtások vannak, 
ezeket meghagyjuk, mert nedveket vonnak ma
gukhoz és igy a seb beforrását elősegítik. M i
helyt azonban a seb benőtt, ezeket is eltávolitjuk.

A sebnek szélei! ezután éles késsel simára 
faragjuk, a sebe! ollóviasszal vagy fatapusszal 
bekenjük.

Legprimitívebb fatapasz, a jó l kigyurt sárga agyag, 
ugyananyi szarvasmarha trágyával keverve, de ez hamar 
leesik a sebről,

Az alább következők már jobban tapadnak, 2 rész 
friss szarvasmarha trágya, I rész agyag, ■/., rész szitált 
fatiamii s rész vastag terpetin, vagy 9(1 rész fekete
szurok 10 rész zsír.

Tiszta kőszén vagy fakátrány is igen jó l konser- 
válja a szinfát és sokáig rajta marad a seben, de előbb 
2 óráig vasfazékban melegíteni kell, hogy az ártalmas 
gázyk elillanjanak -  Tiszta kátránynak áz étöszövetet 
(háncsot) érni nem szabad, mert különben ezek elhalnak. 
Hogy a tapaszok sokáig helyben maradjanak, lehet a 
sebeket rongydarabbal vagy vastag papírral bekötni

Tavaszkor, csontmagu fákon, minél keve
sebb sebet kell ejteni, meri mézgafolyást kap
hatnak, hanem hagyjuk ezek metszését őszre; 
cseresznye és diófa egyáltalán nem szereli a 
metszést, azért ezeknél csak a legelkeriilhetetle- 
nebb metszéseket eszközöljük, s azt is őszkor.

A fa  törzsében talál ható adukból a kar ha- 
dékol kitisztítjuk egészen a szinfáig, s az üreget 
kő és tégladarabokkal és vakolattal be építjük. 
Ez által a további korhadást meggátoljuk és a 
fa még hosszú ideig termőképes lesz.

Felcseperedett kéregrészeket és mohákat a 
törzs és vastagabb ágakról tompa késsel leva
karjak. Ehhez a munkához gyermekekéi is lehel 
alkalmazni A hulladékot a földről gondosan 
összegyűjtjük és elégetjük, mert ez sok rovart, 
petét és bábot tartalmazhat. A vakarással letisz
tított helyeket mésztejjel (melyhez kevés agya
got, hamut és szarvasmarhatrágyát keverünk) 
bemeszeljük, ez állal a még olt maradt rovarok 
és moha elpusztulnak, s a fa törzse a világosabb 
szili miatt nem fog hirtelen felmelegedni, s nem 
kap fagyfoltokat.

/I hernyáfészkeket tavaszkor mielőtt leszed
jük, nem anyira a törvény rendeletéből, hanem 
saját hasznunk miatt, hogy a hernyók le ne 
legeljék elölünk a termést. A hernyófészkeket a 
földről felszedjük, s elégetjük, mert e nélkül 
hiábavaló munkát végeztünk.

Ugyanekkor kivágjuk a netán található 
fagyöngyöl gyökerestől, s leszedjük a fán elszá
radt gyümölcsöt, mert ez utóbbi sok növényi 
betegségnek csiráját rejti magában. — A vértetüt 
külön fogjuk tárgyalni.

Ezeitjről láthatja az olvasó, hogy. a faápolás, 
semmi különös szakértelmet nem igénnyel csak 
egy kis buzgalmat és éles kerti eszközöket.

A, fák trágyázásáról, ídősbb fák megifjltá- 
sáról és áloltásáró] más alkalommal logok, 
értekezni.

Bornemissza Zoltán, 
nyug. All. fatenyésztési telUgyelfl.

T yomatott Földesi Gyula könyvnyomdáiéban,

N Y ILT -T É R *)
Nyilatkozat.

Az ungvári Cionista-egyletnek néhány tagja 
és nem tagja, kijelentjük, hogy mi, cionistát 
semmiféle néven nevezendő batyu-bált nem ren
deztünk. Azonban, ha akadna cionista, mely részt 
venne az ilyen bálon, az. csak álcionista, mert a 
cionizmus-eszme összeférhetetlen mindenféle né
ven nevezhető báli eszmével.

W olf Sámuel.

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

B. Perecsenv. Véleményünk általában kedvező, 
de verset csak ritkán közölhetünk

Sz. V. F. Nagyobb társaság előtt felolvastuk, 
bosszúnak találtuk és témáját nem elég szerencsésnek 
A korzón úgy sem lehet segíteni.

Po lgár. Az inkriminált kifejezést Reb Mayer Litvák 
unokájának Kiss Józsefnek a lipótvárosi irodalmi kö rök
ben is elismert irodalmi tehetségnek „Simon Judit" 
ciniii alkotásából vettük: ahol ez á ll: Simon zs.-éAr-nál 
minden esztendőben . . .  stb.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon rokonainknak, jóba rátáinknak 

és ismerőseinknek, kik felejthetetlen férjein, 
és szeretett jó apánk elhalálozása alkalmá
val részvétükkel igyekeztek fájdalmunkat 
enyhíteni, ezúton mondunk hálás köszönetét.

Ungvár, 1920 febr. 28.
Tapasztó-család.

MINDEN HÁZBAN OTT LEGYEN A

CSALÁD3 NAPTAR!
Olcsó pénzért jó  olvasmányt szerezhet!

Falusi ember aboól tudja meg, 
hogy milyen időre számíthat!

71 í n «t 4- li ;t 1 í  3í  sí p li <•» I ó  !

VIDÉKI v iszontelárusitókat keresünk I

KERESEK
a város közelében zöldséges 
és veteményes kertnek való

F Ö L D E T
bérbe vagy részért. Cim a kiadóhivatalban.

r“ ............11111
Tisztelettel értesíteni a n. é. hölgy-

közönséget, hogy ■
K Ő I -  ■

DIVATTERMEMBENl Jízléses kosztümök, ruhák és blou- 
sok olcsón készülnek. Tisztelettel

Frenyö BéIüiié. SzeEheiiyi-tér 11. szám

G azdasági szekér
teherfuvarozásra kiválóan alkalmas, eladó

Széchenyi-tér 5. sz. a.
Z E la c L ó  I c i s b i r t o l c  I
Zemplén Vármegye nagymihályi járásába.] 
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