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SZ IL Á N K O K .
EGY ESZiENDEJE volt március 21-én, 

hogy a szélhámosok és kalandorok társasága 
került Magyarországon a kormányra. Egy szeren
csétlen pénteki napon a gonosztevők és világ- 
csalók társasága kikiáltotta a Szaniuelliék dik- 
taturáját, melyet a proletárság diktatúrájának 
hazudtak. Mocskos szájukból ömlött a magasztos 
hazugságok és népcsaló frázisok megárad folyama, 
földi menyországot, örök békét igéitek a dolgo
zóknak és adtak helyette nyomort, szenvedést, 
Italait. Akik a proletariátus megváltóinak mon
dották őrs,.agukat, azok anyagilag és erkölcsileg 
tönkretették a tömegeket és oktalanul kergették 
a Tiszába a munkásság színét, virágát. Megölték 
az ipart, kereskedelmet, elpusztítottak százados 
állami intézményeket, szétszaggatták a törvényt, 
az erkölcsöt, a vallást, feldúltak mindent, ami 
szent, értékes és nemzetfenntartó volt ezeréven 
keresztül A diktátorok loplak, rabollak, dőzsöl

itek, a nép pedig éhezett, lerongyolódott és hall
gatásáért munka nélkül fehérpénzt kapott. Gyil
kosokból és fegyencekböl alakított bandák gyako
rolták a térről I, mukkanni nem volt szabad, az 
erény és a hazafiság bujdosott míg orgiiz.tak a 
gyilkosok és a „hazátlanok-'. — De ha van 
valami a természetben, ami a feltámadás minden 

.reménye nélkül pusztult el, akkor a magyar
országi bolsevizmus az.

Kultúra és terror.
A nagy Prohászka váteszi lelke már az 

1918-ik esztendő nyarán meglátta mindazt, ami 
be fog következni. Kulturci és tenor cimii könyvé
ben azért még megkísérelte, hogy elibe álljon a 
rémes, vészes áradatnak és mintegy hatalmas 
várfalat áliitotta oda „a mi programmunkat" a 
sokat ígérő szociáldemokráciáéval szemben. A 
szociáldemokráciának anyagéivá, tiszta nieteriálista 
felfogásával szemben a kereszténységet állította 
oda mint társadalmi ideált. Amennyiben azonban 
a keresztény ideálokon kiviil elfogadta a szociál
demokráciából is annak gazdasági rendszerét 
— annak tulajdonképeni szociálizmusát annyi
ban ő lett első prófétája annak a társadalmi 
jelszónak, amely Magyarországon diadalra ju tott: 
legyünk szocialisták, hanem csakis valláserkölcsi, 
keresztény alapon !

Mert Magyarországon azóta ez igy történt.
A magyarországi szociáldemokraták lassan- 

kint kezdenek egyekké lenni a nemzeti egésszel 
és annak erkölcsi egységével; már magyar és 
keresztény munkásoknak nevezik el* magukat, 
amivel nem azt akarják mondani, hogy nem 
akarnak többé anyagi és szellemi jólétükért küz
deni, de igenis küzdeni akarnak éppen ugy, vagy 
még jobban, mint eddig, — ám erejüket nem a 
terroi, hanem a nemzeti kultúra jegyében akarják 
ez irányban felhasználni.

Nagyon érdekes most ezzel a változással 
kapcsolatban a lángeszű és nagylelkű Prohászka 
néhány, akkor még csak jóslásszeríleii hangzott, 
ma már részint keservese” , - z a, örvendetesen 
heteljesedett mondását újra aibondolni.

„Nem Ítélem el a szakszervezkedést, ameny- 
nyibeu az a munka oltalmát tűzte ki cé lu l; de 
elítélem azt az elfogultságot, azt a faintizmust és 
egyoldalúságot, mellyel a legmélyebb kérdéseket 
kezelik és mindennel ugy végeznek, hogy kivég- 
zik. Ilyen K ó lá kb ó l kerülhetnek ki janicsároh, 
de nem müveit, harmonikus emberek".

„Azt jól teszik a munkásszervezetek, hogy 
reagálnak az elnyomásra és szervezik a munká
sok ellenállását az őket kihasználni akaró kapi- 
taliznniB ellen, de mi mindent kevernek e szervez

kedésbe, mennyi mámort, gyűlölködést, mennyi 
erőszakot és mennyi fölösleges radikális tagadást! “

„Igen, tudom, tiogy a forradalmaknak is 
van filozófiájuk. Az elkeseredés olyan, mint a 
puskapor, mely pici apró szemekben pereg és 
gyülemlik föl valahol rakásra és főkép a társa 
dalmi mélységekbe, a lebujokba gravitál és ha 
aztán szikra éri, a levegőbe röpít mindent, szépet 
és csúnyát, ártót és ártatlant. . . De hol marad 
el az ilyen állapot az élet igazi szabadságától ?“ 
Ahhoz, hogy az az igazi életszabadság, az emberi 
élet lehető legnagyobb boldogsága biztosittassék, 
ahhoz fejti ki tovább — a gazdasági erők 
kifejtése mellett a mindnagyob'o általános mű
veltség, nem pedig a mindímgyobb általános 
indulati tultengés szükséges, sőt ezeket az irreális 
kilengéseket előbb-utóbb föltétlenül le kel! 
törnünk.

Ezért látta meg már az 1918-ik esztendő 
nyarán, hogy a szociáldemokrácia bukása elölt 
forradalom lesz, — a forradalom után pedig egy : 
„indulati tultengést" megfogó és megállító irány
zat és valóban: ez az irányzat bekövetkezett. 
Kombinálódott a külső kultúra (a gazdasági 
jólét) érdeke a belső kuliura (a lelki igények) 
érdekével és igy szűnik meg a terror és igy szü
letik meg az igazi szocializmus programmja. 
Talán megszűnik az, ami a munkások ezreit és 
ezreit a fanatizálásnak a tömegre ható erejével 
ragadta meg és vonta a szakszervezetekbe, de 
jobban ki fog domborodni a szakszervezetek 
igazi feladata, amelyet mindenki megfog most 
már érteni: „A szakszervezetek feladata a mun
kások morális érzékének, illem és becsülettudá
sának és szakismereteinek fejlesztése, takarékos
ságra buzdítás, rendezett háztartásra szoktatása, 
a munkafeltételek ellenőrzése, nehogy egyes 
munkaadó’ részéről a munkások egészségét és 
gazdasági érdekeit gátié) visszaélés történhessen, 
a munkások közvetlen érdekeit szolgáló intézmé
nyeknek adminisztrálása, a munkaadók anyagi 
támogatása mellett (munkásbiztositás, lakás, 
fürdő stb.) mert az ember csak a saját jószágát 
becsüli meg, csak az az intézmény fejlődhetik, 
amelyhez a munkások érdeklődését a legteljesebb 
saját anyagi érdekeltségükkel bírjuk láncolni.* 
(Méhely : A munkás?kérdés lényege.)

Prohászka püspök 1918 bán igen jól szá
mított, a mikor azt hitte, hogy a szociáldemkrácia 
és a kér. szociálizmus azért nem fog oly hamar 
össze folyni, hogy kettő között még a forrada
lom után is nagy küzdelmek lesznek, „amíg a 
szociáldemokrácia elhagyja a maga materiálista 
(istentelen) ballasztját és viszont a keresztény 
szociálizmus vitorlái mögé fogja a munkások 
elnyomatása miatti felháborod ísának erősebb 
szélvészét." Ö nagyon jól tudta, mennyire elbo- 
londitották a kér munkást az istentelen szociál
demokrata vezetők, de már kezd kitűnni, hogy 
a :• i munkástömegeinknek akkor is volt érzékük 
hitélet, lelkiség, bensőség iránt, amikor a szak
szervezetekben bizonyos elemek egész szájjal 
hirdették az Isten és az ég gyűlöletét, és látni való 
az is, hogy a keresztény szociális programul soha 
sem volt olyan silány valami, ami piszkos tüzek 
és állati motívumok nélkül képtelen a tömegeket 
megragadni. Az egyikben a munkások nem voltak 
még olyan félrevezettettek, hogy jobb belátásra 
ne tudtak volna jutni, — a másikban nem volt 
már olyan silány a nyergelés a programm, hogy 
a kér, szociális eszme rohanni, terjedni ne tudjon.
A kereszténység társadalmi ideál lett, mert a 
modern pogányság, amely az anyagot bálvá 
nyozta, csúnyán megcsufolta a benne bízók hitét, 
és mert a keresztény szociális eszmében felvillant 
az igazság, hogy rossz nélkül is szolgálhatjuk a 
jót. A szociáldQtp.okrácia erőszakoskodása, 
terrorja, sziklákat fejtett, köveket tört és ezzel 
nekünk is szolgálatott tett, a kgiy'pzjény szocáliz- 

Lapunk m ai száma 4 oldal.

mus pedig egy jobb, nemesebb kultúra magvait 
hinti el a robbantások után használhatóvá tett, 
porhanyós füldtekén.

*
Ezek jutottak eszünkbe az elmúlt hét gáz

bombákkal ijesztő napjai után. Az, hogy a ke
resztény szocializmus és keresztény szakszerve
zeteké a jövő, még ha százszor is forradalmat 
akarnak csinálni a kereszténység ellenségei. 
Mi csak azt sajnáljuk, hogy még nem választ
hatunk és nem mutathatjuk meg e városnak, e 
vármegyének, e vidéknek igazi hangulatát, igazi 
felfogását és alkalmat adunk akaratlanul, de hi
bánkon kívül arra, hogy mihaszna, lelkiismeretlen 
emberek itt a kultúra-szolgálat helyett terrorral 
mételyezzenek.

Főváros vagyunk-e hát?
Soha-siralmasabb, elhanyagoltabb külső képe 

nem volt városunknak, mint amilyen ma. Soha 
rossz: bb, kátyusabb, döcögősebbek nem voltak 
uttesb ink cs járhatatlanabbak gyalogjáróink, mint 
ina Egy-két napi száraz idő múltán annyi a por, 
a szemét az utcákon, hogy ablakokat nyitni még 
szellőztetés céljából is veszedelmes.

Hát még az épületek? Legtöbbjéről erősen 
leszakadozott a vakolat, lekopott a meszelés, a 
tetőzetek tsorgásra készen, a csatornák is meg
görbülve, nagyrészben szétszakadozva, az ab
lakok keretei, a kapuk, az üzletek rollói és ki
rakatairól lekopva a firneiszos festék.

A vizek mentén volt korlátfák és egyéb 
kerítések részben megsemmisítve, részben eltu
lajdonítva, a vizek partjai telve szeméttel, a vá
ros belterületén nagy költséggel létesített parkocs
kák disznók és egyéb háziállatok legeltetö-helyci 
stb.

Városunk külső képe jelenleg tényleg úgy 
fest, mint a züllött ember, akinek nemcsak a ru
házata, de még az arca, a baja, a kezei is ma
gukon viselik a gondozatlanság jeieit.

Aki néhány évi távoliét után kerül ide vissza, 
megdöbbenve szemléli azt a siralmas k*pet, mely 
— bármerre tekint is — eléje tárul.

És már itt van megint a tavasz munkál
kodás megkezdésének ideje, s a javulás 'ló tö
rekvést még sem látjuk.

Nem látjuk pedig elsősorban azt mert ma 
mindenki inkább rendelkezik a városi gazdasági 
ügyekkel, mint az intézkedni tényleg ' vatott az 
a közönség, melynek zsebére m minden 
mulasztás avagy megterhelés.

Meit nézzük cs^k
tterzeviczv I >  .ester — értesülé

sünk szerint c ...... vgén nyugalomba \.n u l.
Pekésházy Miklós főjegyző nyugalomba 

készül.
Az ügyvezető-orvos nem bírja a magyar 

nyelvet, tanácsüléseken észt nem vesz.
Hamuth János tanácsos helye üresedésben.
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Mérő Vilmos főszámvevő beadta nyugdíja
zás iránti kérelmét.

Az eltávozott, eltávozó és távozni készülő, 
s magyarul nem tudó tanácstagokon felül van 
még három tagja a tanácsnak: egy tanácsos, a 
főügyész és a rendőrkapitány. A rendőrkapitány 
azonban az 1886. XXII. t.-cikk 09. §-a értelmében 
nem vettet részt a város pénzügyeit, javadalmait, 
vagyonát és gazdászatát érdeklő ügyeknek a ta
nács által való intézésében, igy marad tulajdon
képpen /réz mond Iteltö tanácstag, aki még nem 
gondolt a nyugdíjba lépésre.

És továbbra a is képviselőtestület nélküli ál
lapot fenntartása annál érthetetlenebb lenne, — 
mert városunk közönsége egyáltalán nem adott 
okot aira, hogy saját vagyonának kezelésétől, 
városának fejlesztésétől, áltatában a közéletben 
való részvételtől, sőt bizonyos tekintelbeu a kri
tika jogának gyakorlásától továbbra is elüttessék.

Arra kérjük tehát a kormányzóságot, hogy 
sürgősen állitsa vissza a város autonómiáját, ad
ja meg a város közönségének azt a gazdasági 
cselekvési szabadságot, amit nemcsak a törvények 
biztosítanak részére, de állami érdekből is felette 
kívánatos, hogy meg legyen, ha a város jövő 
fejlődését tényleg komolyan óhajtják.

öaar Iván.

Pusztul a Ruszinszkó.
— Éhség és ragály. —

Ruszinszkó pusztul. Nem az erdei, nem a 
városai — hanem a népe, a falvai. Az idei ter
més katasztrofálisan gyönge volt, a falu népe 
délibb vidékeken aratási, csépiési munkával nem 
kereshette meg a szükséges kenyérmagot, otthon 
nem termelt s most nincs semmi sem. Krumpli 
nincs, mert ami termett, kevés és iget^ apró volt, 
de nem is teremhetett, mert a nép a vetőmag
ként kiutalt krumplit a tavaszi ínségben fölette, 
sőt sok helyütt a már elültetett krumplit kiásta a 
földből s igy segített az éhségen. Seregszámra 
hozzák le utolsó malacukat, bárányukat, kecské
jüket, hogy azért kevés rozsot, gabonát, lisztet 
kapjanak, de a legtöbbször azt sem tudják haza
szállítani, mert amit az egyik őrszem irgalomból 
vagy más okból meghagy, a másik elveszi. A 
búzaliszt árát nem kérdezik, csak kaphassanak 
Jó dolguk vau a lánckereskedöknek, a lelkiisme
retleneknek. De hál a hatósági ellátás? A liszt 
kvóta? Attól ugyan felkopik az álluk, mert a 
hatóság havonként és fejenként legfeljebb egy 
kilót tud kiutalni, az is sokszor rossz, romlott. 
Ily körülmények közepette nem csoda, ha a le
gyengült erejű nép között felüti a fejét valami 
járvány. A hegyvidéki — tehát a legrosszabb 
helyzetű — ruszin falvakban számtalan emberi 
ölt meg már a tífusz és más járványos betegség. 
Nemcsak hogy egyes házak lakói az utolsó 
lélekig elhaltak, de immái egyes falvak is telje
sen kipusztultak. Ha valaki még él közülük, csak 
azért él, mert idejében világgá ment s délibb 
vidéken szolgasorban tengeti megmentett életét. 
Világgá ment falvak és a temetőbe költözött 
falvak - ez jeilemzi most a beregi és az t ing i 
verchovinát (felvidéket).

Csatlakozunk azokhoz a lapokhoz, amelyek 
mindennekelött enni kérnek s a szláv testvériség 
nevében kiáltanak segítségért a cseh néphez, 
amely nem tudja mi a nyomor, amelynek van 
mit ennie. A jó orosz nép elpusztul, Ki fog érte 
felelni az Isten és az emberek előtt ?

A m agyar politikai helyzet.
Magyarországon ma már mindenki világo

san látja, hogy az uj politikai irány szerint, 
melynek alapján a Huszár és később a Simonyi 
kormány alakult meg, nem lehet a megoldásra 
való kérdéseket a közakaratnak megfelelően elin
tézni. Azok az ígéreteket, melyeknek megva
lósítását az antant bizonyos mérsékelt alapokon 
nyugvó kormányhoz kötötte, nem teljesítette.

M int a lemondott Huszár kormány, úgy a 
Simonyi kormánya sem alkamas arra, hogy az 
ország gazdasági helyzetét megjavítsa és a te

kintélyének külföldön is érvényt szerezzen. Ezek
nek a kormányoknak minden igyekezete és ener
giája köz'putak keresésében, megegyezésekben 
és alkudozásokban merül ki.

E két kabinet tehetetlen működéseinek tud
ható be a béketárgyalások elodázása is, mert 
nem tudlak kellő eréllyel fellépni az antantnál a 
magyar békeszerződés mielőbbi elintézése 
ügyében.

Az árdrágítók, láncosok és egyéb paraziták 
ismét virágzásukat élik Magyarországon. A Fri- 
cdiicli kormány alatt az árak csökkenésében beál
lott javulás ujjabban a kieligitö intézkedések 
hiánya miatt nem hogy folytatódott volna, liá 
néin az árak újabb és újabb lendülettel szöktek 
fejebb a koncertráció és a mérsékelt irányok d i
csőségére

Újabban erőteljesen kezd érvényre jutni az 
a felfogás, hogy ilyen nehéz viszonyok között 
Magyarországot csak egy olyan ember mentheti 
meg, aki meg tud birkózni a ietiiut zsidó kapi
talista rendszer mindig erős és egységes fron
ton indított támadásaival.

A zsidó internacionálénak a külföldi po li
tikai körökben és a világsajtóban a keresztény 
Magyarország elleni egységes fellépése Magyar- 
országon kiábránditólag hatott még azokra is, 
akik gondolták, hogy mérsékelt politikával és az 
események fejlődésének nyugodt bevárásával 
sikerül az országban a keresztény kurzus uralmát 
biztosítani.

Az események ismét Friedrichet lökték elő
térbe. A tizezerholdosok és a zsidósajtó Fried- 
rich ellen intézett koncentrált támadása nem si
került és a közbizalom demonstratív megnyilvá
nulás fényes elégtételt szolgálhat Friedrichnek a 
nem sikerült aknamunkával szemben,

Óriási ovációban részesítettél a volt had
ügyminisztert a budai 1. kerületben tartott be
szedjén, ahol Csilléry András megválasztása ér
dekében szólalt fel.

— Azt mondotta a napokban Huszár Ká
roly — szólott Friedrich István — hogy elérkezett 
a pillanat, melyben ki kell egyeznünk a zsidókkal 
is. Hát csak egyezkedjék ö, ha akar, én nem 
alkuszom. Éu csak olyan huszárokkal dolgoztam 
és dolgozom mindig, akik szilaj és büszke ro 
hanó paripákon vágtatnak bátran a cél felé, nem 
pedig öszvéren és szamáron bandukolnak. Huszár 
akkor is egyezkedni akart, mikor én a Peidl kor
mányt elfogadtattam. Öt szociáldemokrata és öt 
Dolgai i minisztert akart a kabinetbe. Én elvitáz- 
latatlan eredményeket indok felmutatni. Ma már 
nincs az országban munkás, aki inlernacionális 
alapon állana éb hogy a keresztény kurzus győzött, 
ez nekünk piiccspolitihusoknak az érdekünk. 
Azóta álmossá lett minden. A liberális sajtó is
mét országoshatalom. Mi elkezdik bár kitolon
colni a zsidót, ma mégis több van Pesten, mint 
bármikor volt. Nyomorgunk a drágaság miatt és 
kenyérre is alig int liszt, de maceszre van bő
ven. Olyan férfiak kellenek most, akik nem cso
dára várnak, hanem az eseményeket irányítják.

— Ami az úgynevezett békét illeti, azt 
aláírnunk nem szabad, mert a hátaiból még le
het feltámadás, de a lemondásból csak néppusz
tulás és örökös szégyen származik.

Dörgő, zajos éljenezés volt a felelet a be
széd minden mondata után s a beszéd végével 
több mint negyedóráig tartó zajos ünneplésben 
részesítették a volt hadügyminisztert.

Friedrich Istvánnak ezt a beszédjét a bu
dapesti politikai körökben igen nagy jelentősé
gűnek tartják.

Képviselőjelölés.
Ungmegyének tisztán magyarlakta része, 

vagyis egy pár község kivételével. * i 
az egész kaposi járás továbbá az ungvári 
járásból Ö magyar község (Tarnócz Botfalva, 
Sislóc, Koncháza, Miuaj Ketergény) nem 
sokára országgyűlési képviselőt fognak vá
lasztani.

Nagy és helyrehozhatatlan hiba lenne, 
hogyha a magyarság tartózkodnék a választások
tól, hiszen a csehszlovák kormán} rendeleté 
szerint a Kassai és az érsekujvári kerületet ma
gyar kerületeknek számítja és c két kerületben 
módot ad a magyarságnak arra, hogy körülbelül 
20 magyar képviselőt küldhessen a parlamentbe 
Akármi történik vagy akar történni, húsz arra 
való magyar ember sokat tehet az itt kisebbség
ben lévő magyarság érdekében Arra kell tehát 
vigyázni, hogy egy magyar szavazat sem ma
radjon el és egyúttal arra, hogy mindegyik ma
gyar képviselőre essék.

•) A szlovák községek, úgy mint Viszoka, Pálócz, 
Tegenye, Nagyszeretva, Pályin, Kraska, Szénné és Reb- 
rény más választó kerülethez vannak csatolva.

A nemzetközi és a prágai központhoz le
csatlakozott túlzó szociáldemokrata, valamint a 
Srobár miniszter által létesített domovina Kis
gazdapárt nem lehet a világ előtt és a parlament
ben a magyarság érdekeinek képviselője.

A kér. szociális párt az, amelynek jelöltje
ire az itteni magyar választóknak szavazniok 
kell, mert ez a párt az, amely a kér. világnéze
ten és az igazságos, mérsékelt szociálizmuson 
alapul, amely minden keresztényt örömmel fogad 
táborába, hanem első sorban a magyarságot 
akarja egyesileni és megvédelmezni.

A kér szociális part e nagy célja érdekében 
e választásokra összefogott a szepesi németekkel 
és a gömöri magyar kisgazdákkal. A kapós- 
vidéki magyar kisgazdák sem szavazhatnak más 
párt jelöltjeire, mert egyedül igy tehetnek b i
zonyságot magyarságuk mellett, ha ezen párt 
jelöltjeire adják szavazatukat. A jelöltek hivata
los bejelentését a következőképen olvassuk az 
Esti Újságban:

A kassai választókerület keTesztény szoci
alistái a gömöri, nógrádi és zemléni magyar 
gazdák s földművesek és végül a szepességi 
németek egyhangú lelkesedéssel és egyetértéssel 
a következő személyeket jelölik képviselőknek :

1. Dr. Körmendy Ekés Lajos kereskedő 
(kér. szocj

2. Szentiványi /dz&T/földbirtokosí kisgazda.)
3. M ojt. ö t ’. Andor lapszerkesztő (német).
4. Dr. Giáer János ügyvéd (kisgazda.)
5. Dr. Eicisrhmann Gyula pártitkár (kér.

szoc)
6. Katona Sándor munkás (kér. szoc.)
7. Dr. Kéler Tibor ügyvéd (német).
8. E hely fönntartva egy kisgazdának.
9. Stefancsik Bertalan iparos (kér. szoc.)
10. F itely fönntartva egy kisga dának.
F jelölések meggyőződésünk szerint min

denütt megelégedést és megnyugvást fognak 
kelteni. A magyarság és németség, mint nemzeti 
kisebbségek létérdeké szempontjából ez az egyet
len tökéletes megoldás. Szorosan együttműködve 
csakis igy tudjuk számbelileg a legtöbb képvi
selőt a parlamentbe beküldeni.

Ez a képviselő liszta elsősorban hivatalos 
listája a Keresztény Szoc. Pártnak, de hivatalos^ 
lisztája egyúttal az azzal együttműködő Magyar 
Kisgazda Pártnak és a Szep'esi Német Pártnak 
(a Zipser Deutseh Partéinak).

Ez a jelölés (amihez hasonló az érsekujvári 
kerület i lölése is) voitakép első hatalmas, egy
séges és iiiponálöan erőteljes föllépése a szlo- 
veiiskoi magyarságnak és németségnek. Amiután 
hónapok óta sóhajtozunk, az erők egyesítése íme* 
megvalósult! Szloveuszko nemzetiségei erejük és 
életjogaik tudatára ébredve minden kicsinyes párt- 
szempontok fölé emelkednek és ellentmondva a 
széthúzás és bomlaszlás ezerszinü ördögeinek és 
kezet fogtak egymással, hogy a népek önrendel
kezési elve alapja demokratikus államban sza
badon, kultúrájukban, nyelvükben és nemzeti mi
voltukban függetlenül és megcsorbithatatlan álla- 
polgárai szabadságjogaik teljességében élhessenek 
és boldogulhassanak.

A pailok nyugodt lélekkel hozzák a jelöl
tek lisjaj.it a vájasztóközönség tudomására és 
nyugodtan varjak a választások eredményeit, 
amelyek ennek a listának csakis teljes győzelmét 
jelenthetik maid.

újdonságok.
Lapunk mai száma a nyomdászok 

sztrákja m iatt csak kedden je lent meg.

Álmok Ungvárról.
Volt egy városom — szeretem holtig — 
S e ltilt tőle a bujdosó-végzet,
De ha világszép tájra tévedek 
Arccal onnan is Ung felé nézek.

Ha más városnak tornya int felém,
Elém káprázik Ungvárom képe,
Ha tér, liget, park, vízpart hiteget,
Csak szemmel érzem,nem szívvel: szép-e?

...Hisz o tt dobbant meg Apám hű szive 
— Régi rajtam e kedves igézet —
Lelkem nevelte lelkén az a táj,
Miről jó  Apám mesélt sok szépet.

Nekem is o tt nőtt dússá é letem ; -  
Munka, mátkaság, siker, áldomás.
Hol a hely, ami azt adja vissza,
Szivünk ugy-e már nem lesz soha más?

lisjaj.it
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Ott hagytam annyi megértő lelket,
Rokont, tanítványt, barátot, hívet, ’
Ki új rnunkához adott új e:öt,
Ennyi kincs ugyan kit meg nem ihlet?

O tt hagytam oct a rózsakerteket,
Tornyos fenyőkről hűli rajok árnyék,
Holdas, harmatos, illatos estén 
Vágyam utánok jaj meddig fáj még?

Ha látom: máshol tavasz virágzik,
Rám ragyognak az ungi hegyek 
S mire a lelkem magára eszmél, 
Gsalogány-úton fölfelé megyek.

Megyek fölfelé, erdőbe, nyárba
Mig zsong szivemben dal és szerelem,
Egy el nem múló örök ifjúság 
Így játszik velem — át az életen. 

(Ujcsanálos.) Hegyaljai Kiss Géza.

Tavasz. . .
Álomszekéren kell jönnie, Vágy-lovak rohan

nak vele, szelid-mámoru nyilaival már-már áttörte 
a rideg fehérségek, fagyott vágyak, jégvirágos
ablaktáblák csöndes, álmodozó levegőjét............
A Bánat, Fájdalom mindennüvé betolakodó s 
magát mind jobban otthon érző, nehéz tördelő 
fulánkjaií fogja elhesegtetni, az elmúlásba, a 
kínok, a gyötrelmek sölét ködébe vetni. Halkan, 
édes mosollyal az arcán majd megragadja az 
Élet forrócsóku öröm-napjait, a szerelem, a sze
retet, az egyetértés oly soká csak döre illúziók
ban teli fogalmait, a szűziesség, a tisztaság ké
jesen kacagó illám nos napsugarait és behinti 
velük a Gond fáradtan kanyargó országutját. . .

Helykén fog belekacagni a zabolátlan embe
rek sápadt, reszkető, álmatlan országába............
Már-már kiteríti a sokvágyu, kóbor-örömök 
révetegen föleszmélő gyenge ibolyák tarka kön
tösét . . . már hallom gyenge, selymes hízelgő 
szavait . . . suttogásaira, a lázas kínok, örökké 
vérző sebek, vas-kemény Vércsapjai észrevétlen 
eltűnnek, hullámzó völgyeket, élénk, virágos, 
illatterhes réteket hagyva engesztelésíil.

Itt lesz nemsokára a ragyogó illatú; mámo
ros, sápadt, fonnyadó ajkak bibor-vörös festője: 
az önzésteli jázmiiios Tavasz. . . .

Schwarz Béla.
— H alá lozás. Orosz Ignácz, a remetevas

gyári vasgyár tulajdonosa és birtokos, Dr. Sza
bó József helybeli ügyvéd apósa e hó 20-án 
Remetevasgyáron hirtelen elhunyt.

— Av e lbocsáto tt taná rok, tan ítók  és 
óvónők Lőcsén és Kassán is kapják már fizeté
sük öo'Vo-át.

— A m ag ya rsá g  és a németség 
közös vá la sz tá s i akc ió ja . Örömmel je
lenthetjük, hogy a kassai választókerület 
magyarsága és németsége egymással me
gegyezésre jutva a keresztény szocialista 
párt jelöiö listája alapján egységesen fog 
föllépni a választásokon Miután az erők 
szétforgácsolását föltéllen el akarják kerülni, 
semmiféle frakció sem állit külön jelölteket. 
A közös listán minden vidéknek és minden 
pártárnyalatnak (ill. frakciónak) meg lesz 
a maga jelöltje; így különösen a ketesztény 
szocialisták, a gömöri és nógrádi kisgaz
dáknak és a szepesi németeknek. A kér. 
szoc. párt igy az egész magyarságot és 
németséget képviseli a választáson.

— Nem fogad ták el a papok fo g a d a l
mát. Pesek tanügyi referens fölszólította Pod- 
karpatszka Rusz összes lelkészeit, hogy a foga
dalmat tegyék le, mert ellenkező esetben beszün
tetik államsegélyüket. Múlt hétfőn m eg is jelen
tek a gör. katli. papok az illetékes főszolgabí
róknál, akik nem vették ki a fogadalmat azzal az 
indokolással, hogy erre vonatkozólag semmiféle 
rendeletét eddig nem kaptak.

Az új vasút. Az Ungvár-deregnyői 30 
km. vasúti vonalnak Bánóéig való kiépítését 
megkezdették. Ezzel Ungvár közvetlen rövid 
összeköttetést nyer Mezőlaborc, Kassa pedig Ung
vár és Sianki felé.

— Adományok. Schulman Izidor polgár
társunk 300 K-t adott az orth. izr. hitközség 
szegényei között kiosztandó burgonya beszerzé
sére. Ugyanő 100 K-t a helybeli Siketnéma in
tézetnek 30 K-t a Ligethi árváknak és 30 K-t 
egy kapós utcai szegény családnak.

A tan ítóság mozgalma. A tanítóságot 
sok csalódás érte és a sok üres Ígéret után a 
mérhetetlen nyomor arra kényszeritette, hogy a 
Presovban (Eperjes) márc. 1.-én és a Zsolnán 
március 4-én tartott gyűléseken már hangos kö 
vetélésben, sói mindkét helyen ultimátumszerűén 
voltak kénytelenek fellépni. Követelték az 1919. 
évi május 23-iki és október 7-ki törvények ki- 
terjesztését a szlovenszkói tanítóságra is, vagyis 
azt, hogy a szlovenszkói tanitó is annyit kapjon, 
mint az itt élő cseh. Másodsorban követelik az 
összes napidijak eltörlését. Azért, mert tnináiunk 
80 100 százalékkal drágább minden, mint Cseh
országban, azért nem illeti őket fizetésükön felül 
a napidij. És ha a diétákat megvonva drágasági 
pótlékot ad nekik a kormány, illesse ez ép úgy 
a szlovenszkói magyar és szlovák, mint a cseh 
tanítóságot. Követelik, hogy az említett törvénye
ket azonnal terjesszék ki a szlovenszkói tanító
ságra és amig az idevonatkozó országos törvény 
el nem készül, a várható fizetésnek 75 -50—25 
százalékát előlegképen folyósítsák. Ha az iskola
ügyi és a szlovenszkói minisztérium húszadikáig 
nem intézkedne vagy épen válasz nélkül hagyná 
ezen ultimátumot, a tanítóság minden felelősséget 
a referensekre, illetve a miniszterekre hárit és 
nyomorában kész arra, hogy abbahagyjon minden 
kulturális munkát. A tanítóság egységesen állást 
foglalt még a kormány azon felszólítása ellen, 
mely egységes politikai magatartása hivja fel a 
szlovenszkói tanítóságot, mert demokratikus 
államban mindenki saját politikai nézetét kö
vetheti. Ez utóbbi követelés azon alapul, hogy 
központi határozat szerint a megindult ország- 
gyűlési képviselő válasziásokra tanítók bármely 
a köztársaság által elismert párt mellett annélkül 
foglalhatnak állást, hogy abból rájuk nézve baj 
származhatnék. Lapunk zártakor étesiilüuk, hogy 
a szlovenszkói tanítóság mozgalma sikerrel járt 
1919. szept 1-töl visszamenőleg megkapják az 
új fizetéseket, ami eddigi jövedelem 75 -100'7»-os 
emelését jelenti. Áprilisban már 1500—2000 K. 
előleget kapnak a tanítók. A napi dijakat ápril. 
1-töl vagy a csehek részére is megszűnteiéit, vagy 
azon szlovák tanítóknak is engedélyezni fogják, 
akik két háztartási vezetnek.

- Változás a fő e rd ö h iva ta li t is z t ik a r 
ban. A nagyközönség tájékoztatására illetékes 
helyről vett értesülés alapján közöljük, hogy a föer- 
döhivatali, újabbi elnevezés szerint „erdőigazga- 
tósági" központi tiszti személyzetben (főnökség, 
szakreferensek, erdő rendezőség!, számvevőségi, 
pénztári tisztviselők sorában) ott is, ahol még 
nem történt változás, ez - a jelek szerint foko
zatosan be fog következni. A főnöki intézkedést 
Vodiéka Frantisek erdőigazgató vette át. Bekény 
Aladár főerdötanácsos f. hó 25 én régi tisztikará
tól érzékeny búcsút vett. A nyugdijérett tisztvi
selők közül Székely József és Körös László már 
nem teljesít szolgálatot, mig Zachár Jakab bi
zonytalan ideig szolgálatban marad. Helyettük 
fönökhelyettes lett Douáa Ottokár erdőtanácsos, 
es felügyeleti tisztek lettek: Smelik Emi! és Ave- 
riarins Augustin erdőmesterck. A nem nyugdijé- 
rettek, úgymint Lánczi Antal, 'Lakács Miklós, Gas- 
parík Pál. Kelen Gyula, Matusovits Károly, Man- 
kovich Rezső, Dalejcsik András és Pajkossy 
Győző központi tisztviselők egyelőre -  a bé
keszerződésnek a magyar minisztérium által le
endő aláírásáig — tovább szolgálnak, feltéve, hogy 
a íeuíemiitett személycsere céljából időközben 
szolgálatukból el nem lesznek bocsátva, mint
hogy nevezettek sem hííségeskiit, sem forma 
szerinti fogadalmat nem ieitek. A számvevőség
nél főnök lett Lichner Gyula számvizsgáló s 
szolgálattételr • újonnan beosztattak: Schíiller V ik
tor szánuiszt és Missinay Gyula számgyakornok. 
A vidékiek közül: Saenger Nándor radvánci, 
Mózs Ferencz havasközi és Kiss László hátmegi 
erdőgondnokok szolgálatukból el lettek bocsátva. 
Schlahta László állásáról lemondott A többi er
dőgondnok a békeszerződés aláírásáig feltételesen 
helyen marad.

— Jótékonycélú hangverseny. Lengyel 
zenetanár április 6-án a Korona nagytermében 
a Ligeti árvák javára, d ú. 6 órai kezdettel jó
tékonycélú hangversenyt rendez. Közreműködnek: 
Kerekes Vérns és Gönczy János énekszámokkal, 
Fekésházy Terus egy melódrámát szaval, Len
gyel tanár nyolc legügyesebb tanítványa zene 
számokat ad elő. A műsor összeállítása oly si
került, hogy a hangverseny kétségkívül egyik 
legsikerültebb szereplése lesz az agilis Lengyel 
tanár iskolájának. Jegyek hétfőtől kezdve 6 és 
10 K-ás árban Balázs könyvkereskedésében 
válthatók.

— A budapesti egyetem re 1900-an irat
koztak tnár be. A behatást április t- ig  meghosz- 
szabbitották.

— Az orosz néppártnak, mely f. hó 19. 
-én alakult, elnöke Volosin Ágoston lett, alelnök 
Zseltvay János és Brascsajkó Gyula.

— K iu tas ítások Eperjesen. Srobár mi
niszter tudvalevőleg elrendelte, hogy mindazok, 
akik szlovenszkói illetőséggel bírtak és magyar 
állami szolgálatba (képviselő, tisztviselő, katona) 
léptek, magyar állampolgároknak tekintendők, ez 
áll családjukra is. Ezekre azon törvények és ren
deletek alkalmazandók, melyek a külföldi állami 
polgárokat illetik. E rendelet értelmében Presov
ban (Eperjesen) már összeállították a kiutasi- 
tandók névsorát.

Jó példa. Eperjesen, hogy a városi 
szegényebb sorsú lakosság összellátása előmoz- 
ditassék, a város nyolc földbirtokostól 90,000 
négyzetölnyi felszántott területet bérelt és azt 20 
négyzetöles parcellákra osztva 10 K bér fejében 
a földnélküli szegényebb néposztálynak bérbeadja. 
Ezidőszerint 1800 parcella áll a város rendelke
zésére. — Üdvös volna, ha városunknak is sike
rülne ilyen földhöz juttatni a lakosságot a város 
közvetlen közelében. A kér. szociális párt tehetne 
valamit ebben az ügyben a parancsnokló tábor
noknál.

Ruszinszkó címere. A napokban ha
tottuk, hogy Ruszinszkó címerét a ruszinok-lakta 
megyék címereinek jellegzetes motívumaiból már 
összeállították. A címer közepén Koriatoveci 
pajzsa vau a kettős kereszttel, ettől balra ogy 
vállán kaszával munkába induló kárpátaljai orosz 
férfi, jobbra pedig egy ideális ruszin nő jelleg
zetes ruszin nemzeti viseletben. A felső mezőben 
a kárpátok látszanak szarvassal és a színtiszta 
ruszin megyék címereiből vett motívumokkal 
(kalász, szőlő, tölgylevél, az alsó mező középső 
harmadában halak úsznak Ruszinszkó folyóiban. 
A címer a fehér részeken kívül teljesen 
égszínkék és sárga színben van megoldva, 
igy fogják azt illetékes helyen bemutatni és el
fogadtatni. A címer körül teljes eredetiségükben 
le vannak rajzolva ung, Bereg, Máramaros, 
Ugocsa, Zemplén, Sáros, Abauj és Szepes me
gyék címerei is, mint amely területeken egészen 
vagy részben ruszinok laknak és mint amely 
vármegyék címerei ilyen formán heraldikus 
forrásai Ruszinszkó uj címerének.

— Értesítés. A folyó évi febr. hó 10-én 
kelt 1387. számú intézkedés kiegészítése képen 
tudomásvétel és megfelelő miheztartás céljából 
értesíteni az érdeleiteket, hogy a már megnyitott 
V ili. B. osztályon kívül, úgy az Uzhorodi. mint 
a Munkacevi állami reálgimnáziumokban a Vil. 
osztály is a magyar anyanyelvű és csak ma
gyarul tudó tanútok részére tanulmányaiknak a 
régi tanterv szerinti befejezhetése céljából kizá
rólag csak ezen tanévre párhuzamosittatott. Ezen 
újonnan alakított VII. B. osztályba való felvételt 
kérő kellően bélyegeit a születési s legutóbbi 
(6 osztályú) iskolai bizonyítvánnyal felszerelt 
folyamodványaikat Podkarpatskaja Rus polgári 
igazgatásának közoktatási ügyosztályához cí
mezve az illető reálgimnázium igazgatóságánál 
folyó hó 30 és 31-én nyújthatják be, ahol a kö
zelebbi felvilágosításokat is megkapják. A többi 
osztály időleges párhuzamosítása a fenforgó 
rendkívüli körülmények folytán már nem eszkö
zölhető. Méltányolva azonban az e tekintetben 
megnyilvánuló kérelmeket mindazon II VII. oszt. 
tanulók, akik még a regitanterv szerint tehát 
minden tantárgyból magyar nyelven óhajtanak 
vizsgázni: e tanév végével kivételesen úgy az 
U /horodi mint a Munkáéi áll. reálgimnáziumok
nál is kaphatnak magán vizsgálati engedélyt. Az 
erre vonatkozó közelebbi tudnivalók egy későbbi 
intézkedés alapján fognak közzé tétetni. A pol
gári igazgatás főnöke helyett: Dr. Beszkid.

R ib lás ka tonaruhában. A nap-nap 
mellett ismétlődő betörések Eperjes környékén 
is napirenden vannak. A minap is a várostól 
nem messze fekvő Polihavka korcsmát is ily ha
ramiák látogatták meg s a tulajaonosát, S/.opkó 
I t .  70.000 K. erejéig kirabolták. Katonaruhába 
öltözve, pisztolyokkal felfegyverezve zörgettek 
éjjel 12-kor a korcsmárosnál kis pihenőt kérve 
tőle mint „csendőrök". A gyanútlan tulajdonos 
ajtót nyitott, mire négy hatalmas csehül és szlo
vákul beszélő katona „pénzt vagy életet" ordí
tással vetette rá magát. Egy órai szabad dézs
málás után 18.000 K készpénzzel, fehérneművel, 
ruhákkal, élelmiszerrel megrakottan elpályáztak. 
A rablóknak nyomuk veszett.

— Az é lesztő m a x im á lis  á ra  a gyárból 
K. 5.60 kilogrammonként. Ebben már bennfog- 
laltatik a szállítási költség is. Vételnél l/« kg-tól 
1 kg-ig az ár nem tehet ki többet 7 koronánál 
kilogrammonként s a kiskereskedelemben, deka 
szerinti eladásnál az ár legfeljebb 8 koronáig 
emelkedhetik. Nagyobb árt követelni nem szabad.
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— A Ligetit! árváknak lapunk utján újab
ban a következő adományok érkeztek: Scltulman 
Izidor 30 K-t Kendelényi Ferencné Úrnő (Minaj) 
244 K-t. Miskolczy 1. molnár (Őrdarma) 50 K. 
Löricz István rk. pléb. 48 K, N. N 2 K.

E heti gyűjtésünk összesen 377 K-t, 
amely a legutóbb kimutatott összeggel (2419 K) 
együtt . . . .  mint lapunk eddigi gyűjtése 2.796
K-t tesz ki,

— A Kath. Legényegylet táncgyakor
latai, A Katii. Legényegylet, mint minden évben, 
úgy az idén is megkezdi ápril. 15-én szokásos 
táncgyakorlatait. A gyakorlaton részlvenni óhajtó 
tagok és azok leányrokonai, vagy hozzátartozói 
jelentkezhetnek az egyleti dékánok valamelyiké
nél és pedig vasárnaponkint 11 — 12 órakor az 
egyleti helyiségben.

— A Schönborn b irtok szociálizálását 
tűzték ki célul a ruszinszkói szociálisták. A cseh
szlovák birtoktörvény szerint csak arról lehet 
szó, hogy az 500 holdon kívüli területeket a 
gróf köteles lesz bérbe adni.

— Magyarországi hírek. Nitti a magyar 
békefeltételek módosítása végett közbelépett. — 
Landauer magyar lapszerkeszlö Rubinek magyar 
földmivelésiigyi minisztert, Ipolyi Keller államtit
kárt és Ernst Sándor képviselőt azzal vádolja, 
hogy nyugalmagyarországon az ő tudtukkal tör
téntek a zsidó határcsempészések. — Emich 
■Gusztávval töltötték be az eddig üresedésben 
volt magyar kereskedelmügyi miniszteri .tárcát. A 
belügyi tárcának még mindig nincs várományosa. 
— Sclilnclita Margit a budapesti I. kerület kép
viselőválasztásán öt jelölttel szembe, akik közt 
Csilléry András volt miniszter is volt, abszolút 
többséget nyert. Az első magyar nőképviselö va
lóban hatalmas győzelmet aratott és valóban 
diadalmas a nők bevonulása a magyar parla
mentbe. — Czinkotán Ballagj Aladár ‘ és Wein 
Dezső között valószínűleg pótválasztás lesz, úgy
szintén zalalövőn is Fertsák Gyula (kér;) és 
Maudoky Sándor kisgazda) között. — Az Excel- 
sior szerint f. hó 26.-án a nagy követek érte
kezletén a magyar békeszerződés pünzügyi ha- 
tározmányaival foglalkozott. —

- Kecskéméiről 49 
millió kárt tettek a románok. — Budapest kor
mánybiztosa Fáy Gyula lett. - Kristóffy József, 
a néhai Fehérváry kormány darabontja, még 
januárba meghalt. — N in i legutóbbi beszédjéről 
és a magyar kérdésben való állásfoglalásáról 
szólván a Hét Volk ciniü holland újság a kö
vetkezőket Írja: A három millió magyart, aki
ket, a békeszerződés tervezete Magyarországtól 
elszakítani akar, ismét hazájukhoz kell csatolni 
és pedig oly módon, hogy a magyarok által la
kott, de ezidő szerint annektált területeket visz- 
szadják a magyar anyaországnak. A lap teljesen 
lehetetlennek mondja, hogy az antant a béke 
kérdésében a magyar kifogások figyelembevétele 
nélkül végleges döntést hozhasson — Magyar- 
országon teljes apparátussal és a legnagyobb 
mértékben folyik u pénz eben egzés. A felülbé
lyegzés bankjegyek értéke 3 miliárd. A posta 
pénzt nem bélyegzik le. A magyar korona és a 
magyar értékpapírok árfolyama a kiföldön emel
kedik.

A németországi eseményekben váratlan for
dulat állott elő A birodalmi kormány beadta le
mondását és M iiller külügyminisztert bízták meg 
a kabinet megalakításával, akitől a szociálde
mokrata VorWílHz is ezt kívánja, hogy a bolse- 
viznins felé hajló szocialistákat ne vegye be a

kormányba. M iiller lenne a birodalmi kancellár, 
Báltér a munkaügyi miniszter, Haas (demokrata) 
az igaszságügyi miniszter, Laudsberg a külügy
miniszter, Gessler a hadügyminiszter, Cuno a 
pénzügyminiszter, Wórth centrum párti a kincs
tári miniszter, Schmidt (gazdasági miniszter) Koch 
(belügyminiszter) Dávid és Giesberts megtarta
nák tárcáikat. — Amerika h ir zserint klilönbékét 
köt Németországgal. A Ruhr vidéken még 
mindig fegyverben álló bolsevista csapatok ellen 
az antant nyolcvanezer belgát, franciát és angolt 
küld, ha nem volna elég a német birodalmi se
reg, hogy a rendet helyreállítsák.

— Az UAC kabaréja. Amint értesülünk 
az UAC. ápr. 7-én nagyszabású kabarét rendez 
a városi színházban. Már előre is oly élénk az 
érdeklődés, amilyen már rég nem előzőit meg 
kabarét. Bár a jegyek csak szerdától kaphatók 
elővételben Boross Zsigmondinál, az előjegyzés 
már nagy vehemenciával indult meg. A művészi 
műsort végig nézve érthető a nagy érdeklődés. 
A teljes programot a jövő számunkban hozzuk, 
csak annyit említünk meg, hogy a műsor egyik 
száma a pár héttel ezelőtt Kassán oly sikert ara
tott „Porcellán-figurák."

— Fodor László rp jzo lóm íivész k iá l l í 
tása. Fodor László rajzolóművész, a fiatal magyar 
művészgárda egyik legtehetségesebb tagja, rajzai
ból és aktuális karikatúráiból a gimnázium rajz
termében kiállítást rendez. A kiállítás gazda
tartalmát 150 színes vizfestmény, tuss-, ceruza- 
szénrajz képezi.

Mi lesz a lebé lyegzetlen pénzze l?  
Ezt a kérdést intézte a szlovenszkó tejhatalmu 
miniszteréhez a Gömör-Kishontváimegyei Gaz
dasági Egyesület és indokolt előterjesztésében 
mutatott rá arra, hogy Gömörnek mezőgazdasági
lag legértékesebb déli részében pénzlebélj egzés 
nem történt s ott pénzforgalom tekintetében oly 
súlyos zavarok vannak, melyek a vármegye egész 
gazdasági helyzetét károsan befolyásolják. Az 
egyesület sürgős intézkedést kért a bélyegzetten 
pénz beváltására nézve, mert a jelen helyzetben 
a bélyegzetien pénz a forgalom szempontjából 
holt tökét képes, melyet a vidék gazdái és föld- 
mivesei gazdaságuk szempontjából jövedelmez- 
tetni nem tudnak Rámutatott ara is az egyesület, 
hogy a magyarországi lebélyegzés után attól le
het tartani, hogy ezen vidékre fog beözönleni a 
Magyarországon le nem bélyegeztetett kékpénz.

KÖZGAZDASÁG.
Drágul a cukor k i  össze! tudvalevőn 

nem sikerült a cukorrépa-termésnek tenkintélyes 
hányadát a korán beálló időjárás viszontagságai 
előtt megmenteni. Amint hírlik, ez a megmentés 
most sikerült, bár érzékeny veszteség mellett, 
mivel az elmaradt kiszedés következtében a répa 
cukortartalma 7— :0 ,,-ra tehát az ereded 
cukortartalomnak majdnem felére szállt alá. Ez a 
körülmény kapcsolatban az amugyis megdrágult 
gyártással együtt, a cukor előállítási árát lénye
gesen emeli s alig remélhető, hogy az 7 koro
nánál kevesebb lehessen.

*
A marhakivételre nézve hivatalos rendelet 

jelent meg, hogy az okmányokban foglalt helyre 
kell szállítani, mert gyakran megtörtént, a Cseh- 
országnak szóló szálitmányokat Szlovenszkóba 
juttatták.

♦
A dohánytermesztésről. A pénzügyminiszter 

most fogja közzé lenni a dohánytermesztésre 
vonalkozó rendeletet, melynek értelmében Pod- 
karpatska Rusban minden földtulajdonosnak joga 
van dohányt termelni az állam részére. A legki
sebb terület, melyet engedélyeznek, fél hold le
hel. A rendelet m.gállapitja az árakat is, mely 
szerint mélermázsánként átlag 35Ü K -át fizetnek.

Pályázati hirdetm ény.
A k is rá ti (Ungm.) r. kath. ká n to rta n itó l 

állásra az iskolaszék pályázalot hirdet.
Javadalma: 2 szobából és konyhából álló 

lakás, kamara, padlás, istálló, sertésól, 1 h. 
2601600 öl terjedelmű kert, 23 h. 369 1600 öl 
szántóföld rél. 10 q vegyes élctneinU és meg
telelő stólajövedelem. Helyi járandóság 59720 
K-ban állapítva meg, a többi államsegély.

Pályázhatnak kántortanltói oklevéllel és Szlo- 
venszkóban illetőséggel b iiók, kik a szolgálati 
fogadalmat letették, vagy leteszik, a szlovák nyel
vel tanítani képesek és politikai maguklarlását 
az. iskolaszék igazolja.

Az iskolaszékhez intézett és kellően felsze
relt s ha nős, egyházi házasságban élését igazoló 
okmánnyal ellátott kérvények áp rilis  hó végéig 
a plébánia címére (Kisrát, posta v. áll. Szlirle) 
küldendők. Az állás azonnal elfoglalható.
2 2 Iskolaszék,

Nyomatott Földeai Qyula könyvnyomdájában,

Ungvár r. t. város tanácsától.

Árverési hirdetm ény.
Ungvár r. t. város tanácsa közhírré teszi, 

hogy folyó hó 31-én délután ‘ /,3 órakor a Fü
zes-utcában levő 101 darab túlnőtt akácfát lábon, 
a helyszínén el fog árvereztetni. Az árverezésre 
kerülő fák úgy szerszámfának, mint tűzifának al
kalmasak

Uzhorod, 1920. már. 27.
Városi tanács.

Két szimenthali bo rjú
(bika és üsző) esetleg egy 
jó  fejős hollandi fa jta  te h é n  
is ELADÓ.

TAKÁCS MIKLÓS erdötanácsosnál Drugeth 
utca 9 szám.

Egyházi kellékekben
az egész Szlovenszkó területén fenálló 
hiányon segítve lett. — Raktáron van 
óriási választékban mind nféle mise- 
ruha, b ire ttu n i, KEHELY, g y e rty a 
ta rtó , szobor slb. Mindenféle nyelvű 
im akönyv, b rev iá riu m , szentkép, 
fa likép . 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 ké r:

Egyházi M űin tézet
Braíislava (Pozsony), Hummel-u. 4. sz.

MEGYEHÁZ-TÉR 4. sz. alatt f  K A  9 G _ p n  
(szemben a megyeházával) 1. l l G  z i . '  C I I

megnyílik, ahol a legmodernebb k iv ite lű
fényképészeti munkák készülnek. 2- 3

Értesítés.
Tudatom a t. közönséggel, hogy 
férjem elhalálozása után a 30 éve 
szolid alapon fennálló

tovább folytatom, gondoskodván 
szakképzett üzletvezetőről s ugy 
a jövőben, mint a niulth •••, igyek
szem a l közönség igényeit teljes 
mértékben kielégíteni.

A t. közönség szives pártfogását kérve, 
vagyok tisztelettel:

özv. Tapasztó Pálné
Kaposi-utca 5. szám.

4 3

IGAZOLVÁNYHOZ
SZÜKSÉGES A rcképek

E L Ő ÍR Á S  S Z E R IN T

N É M E T H I  m űterm ében
készülnek. SZÉCHENY1-TÉR 23. sz.

DIPLOMÁS TANÁRNŐ KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL
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