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SZ IL Á N K O K .
A CENZÚRÁT természetesen nem ugyan

azon egyének végzik az egyik városban, mint a 
másikban, de az is természetes, hogy a cenzoro
kat az eljárásban egységes elveknek keil igaz- 
gatniok. Mi erről annyira meg voltunk győződve 
hogy eddig teljesen feleslegesnek tartottuk a 
cenzoroknak bennünket sokszor kellemetlenül 
érintő eljárását is szóvátenni. Abból indultunk 
ki, hogy a cenzor tudja a dolgát és neki éppen 
úgy elő van Írva, hogy miket töröljön, mint ahogy 
nekünk előírja az újságírói érzék és közönségünk 
érdeke, hogy mit kíséreljünk meg nyilvánosságra 
hozni. Azt is tekintetbe vettük, hogy olykor esetleg 
nem annyira a tárgyban látnak hibát, mint talán a 
stílusban, a módban, ahogyan valamit izgalmunk
ban, sietésünkben, vagy lelkünk keserűségében 
szóvátettiink. ismételjük, hogy mi mindannyiszor 
tekintetbe vettük a tekintendőket, valahányszor a 
cenzúra lapunk hasábjairól ezt vagy azt törölte. 
Nyugodt és beletörődő, bár sajnálkozó érzéssel 
láttuk — egészen a legújabb időkig — egy-egy 
cikkünk, egy-egy újdonságunk eltüntetését, ez a 
beletörődés csak legújabban, mintegy 3— 4 hét 
óta hiányzik lelkűnkből, amikor lapunk első pél
dányát a cenzúrából visszakapjuk és azt kell 
tapasztalnunk, hogy ismételten olyan híreinket és 
közléseinket is törli a cenzúra, amelyek előzetesen 
cseh, szlovák és cenzúrázott magyar-nyelvit szlo- 
venszkói lapokban már előbb megjelentek. Első 
ízben és remélhetőleg utoljára emeljük (el ez ellen 
szavunkat. Nem hihetjük és nem akarjuk hinni, 
hogy éppen a mi lapunk volna az, amelyre ki
vételes utasításokat és szigorító intézkedéseket 
léptetett volna érvénybe a kormány. Itt ellenke
zőleg, arról lellet szó, hogy esetleges korábbi és 
szigorúbb intézkedések, amelyek másutt már ér
vényüket vesztették, nálunk tahin tévedésből 
— még nem vonattak vissza. Abból fogjuk meg
tudni, hogy sorainkat a cenzúra jóakaratulag o l
vasta el, hogy máskor nem törli ki az olyan 
híreket is, amelyek a szomszéd városokban mai- 
régen elvesztették nemcsak a veszedelem látszatát, 
hanem már-már az újság patináját is.

*
„EGY INTÉSRE, EGY KÉZFELEMELÉSRE 

millió kéz teszi le az ásót, kapát, kalapácsot" 
szokták mondani a szociáldemokrata ünnepi 
szónokok és ezt a kijelentést a hallgatók a leg
többször meg is tapsolják. Hát az lenne a nagy
szerű cél, hogy kezünk leteszi a kaszát? kér
dezi egyik ujságlársuiik, amelyet földművelők 
számára Írnak? Nem! . . . Nem . . . .  feleli. 
Százszor is nem! Ez nem a mi célunk. Ez nem 
lehel a mi célunk. Mi előttünk ne emelgesse ily 
célból senki ember fia a kezét. Ne integessen 
ez előtt a nép előtt ily célból senki ember fia. 
Meglátja ez az Isten ujjúnak az intését, megérti 
ez a természet szavát. Megérti az, hogy a hajnali 
kakasszó öt munkára hívja; megérti az, hogy a 
pacsirla dala öt a szántóföldre, az ekeszarva 
közé szólítja ; megérti az, hogy a pitypalaty őt 
a hullámzó kalászerdő össze gyűjtésére csalo
gatja: a fülemile nem szól ékesebben, mintaliogy 
a szánlóvető ajkáról száll a fohász az ég Urá
hoz, Istenéhez — hogy ha felruházod a mezők 
liliomait ékességgel és a vadvirágokat, ne 
felejtkezz cl az életet adó kalászokról sem, ame
lyek a szánlóvető keze munkájának a nyomában 
fakadnak. Az a mi célunk, az a mi törekvésünk, 
hogy a kapa mindig fényes legyen, hogy arasza 
mindig éles legyen, hogy ezek nyomában áldás 
és megelégedettség töltse el a föld népét. Ez a 
mi célunk, ez a mi törekvésünk. Ha gúzsba nem 
kötözi kapa-kaszanyelét szorongató kezeinket a 
rekvirálás és maximálás béklyója, akkor lesz 
kenyér. Az a mi célunk, az a mi törekvésünk, 
hogy amilyen tisztes egyezség utján szerezzük

be mi az életünk fentartására szükséges cikkeket 
és egyéb dolgokat, ép oly tisztességes egyezség 
utján bocsáthassuk áruba termelvényeinket, ke
zeink munkájának gyümölcseit. Az ökör szar
vaival ükleli társait, de az embernek józan ész 
adatott a szarvak helyére és akarata, kívánságai 
megértetésére, gondolatainak kifejezésére nyelvét 
használja, hát ha emberek vagyunk, használni is 
akarjuk az egymás megértésének ezt a módját. 

*
A SZŐLŐHEGYI MUNKÁSOK munkabér- 

emelési kívánságaival kapcsola/ban is mondjuk ki 
a megértés szavát. Mondjuk ki, hogy a folyto
nos drágulás következtében a munkások nem 
dolgozhatnak továbbra is azért a munkabérért, 
amellyel mostani megélhetésük sincsen biztosítva, 
nemhogy még télére-valót is szerezhetnének ma
guknak. De mondjuk ki azt is. hogy a szőlős 
gazdák kezdettől fogva belátták ezt és nem zár
kóztak el a mtmkabéremeléstől. Ha ezt a két 
igazságot kimondjuk, akkor már sincsen messze 
a szőlömunkások és munkaadók kölcsönös meg
értése . . .  és lehet, hogy ha egy héttel előbb 
hangoztatjuk ezeket a szavakat, ma vig danolás 
közben folyik a szőlőhegyi munka, munkás és 
munkaadó nem állnak mint ellenségek egymással 
szemben, mint ahogy nem is szabad ennek igy 
lennie. A munkaadók azt mondják, hogy a szőlő- 
termelés bizonytalansága miatt nem adhatják 
meg a kívánt munkabéreket. Való igaz. hogy a 
szőlőtermelés nem gyári, nem ipari vállalkozás, 
ahol kalkulálni lehel, való igaz, hogy a szőlő
termelésnél a természet semmit sem árul el előre 
abból, amit esetleg adni fog: de számítsanak a 
szőlősgazdák a középtermésre, vagy vegyenek fel 
több évi átlagot és tegyék meg ők is a lépéseket, 
hogy kiadásaik arányában kaphassák majd meg 
a boraik árát. Így a munkás megél s a munkál
tató sem rövidül meg. Ez az igazság, ez a mél
tányosság, ennek a jelében kell a megoldásnak 
megtörténnie és mi ebben a tekintetben nem 
késhetünk kimondani, hogy a munkásság jogos 
kívánságait teljesíteni kell, bár — sajnáljuk, 
hogy akik talán erejükön felül ragaszkodnak a 
szőlőhöz, az ebből származó tulbefektetéseket 
csak nehezen fogják tudni eszközölni, esetleges 
rossztermés esetén pedig talán tönkre is me
hetnek. Ezek érdekében és általában a szőlős
gazdák érdekében jó volna e szőlőtermésbizto- 
sitás, esetleg állami segítség sürgetése a követ
kező évi befektetésekre, hogy pedig ez megtör
ténhessék, ismét csak szólani kell tudni, ismét 
csak szervezkedni és megérteni egymást.

A városi közkórház átvétele.
Uj kormánybiztos. —

Még csak pár hete, hogy kormánybiztosi 
kinevezésről ii tünk és beszeltünk. Akkor ez hi
hetetlenül nagy dolognak tűnt föl előttünk és 
ime, ma már ismét egy kormánybiztosi jogkörrel 
kibővített kinevezésről emlékezhetünk meg. Dr. 
Zseltvay Jánosnak, a városi polgármesteri teen
dőkkel megbízott kormánybiztosnak megérkezése 
és székfoglalása után alig pár héttel, f. hó 25.-én 
egy orvos-kormánybiztos érkezett meg hozzánk 
és foglalt állást városunkban. Nevezett dr. Merhaut 
Vencel cseh orvos, akivel a csehszlovák kormány 
nemcsak az ungvári közkórház Üresedésben volt 
sebészeti főorvosi állását töltötte be, hanem öt 
ugyanezen kórház kormánybiztosának is kine
vezte. Nem is tudtunk róla. hogy a városi köz
kórház már nem mint városi, hanem mint állami 
intézmény szerepel s hogy annak orvosait már 
a csehszlovák kormány nevezi ki. Nem is tudtunk 
róla, hogy a városi közkórház, amióta minden 
sejtelem ellenére állami intézménnyé avanzsált, oly 
nagy lett, hogy már nem kisebbre, mint korinány-
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biztosra van szüksége. Nemcsak mi nem tudtuk 
hanem — úgy látszik dr. Zseltvay János, a 
város kormánybiztosa sem tudta mindezeket, sőt 
neki mindezekre vonatkozólag még most is ha
tározottan aggodalmai lehetnek, legalább is ezt 
bizonyítják kijelentései, amiket a kórház sebészeti 
főorvosi állásának és magának a kórháznak át
vételére megjelent uj sebész-főorvos, illetve kor
mánybiztos előtt lett és jegyzőkönyvbe foglal
tatott. Kijelentette ugyanis, hogy a város tulajdonát 
képező kórl; ízat nem adhatja át. M ive l‘katonai 
diktatúra ideje van, fölszólitásra kénytelen volt 
ugyan hivatalosan megjelenni, de a közkórházat 
nem adhatja át mindaddig, amíg a telekkönyv- 
böl a városnak e közkórházhoz való tulajdonjogát 
igazoló bejegyzést ki nem törlik.

Az pedig — gondoljuk hozzá mi, ha ugyan 
a város kormánybiztosa is nem gondolta olyan 
könnyen nem mellet Ez a kórház mint a város 
tulajdona alakult, városunk egyik díszpolgárának, 
dr. Novak Endre igazgató-főorvosnak teremtő 
erejével, szinte a semmiből nőtt, fejlődött, de 
bárhogyan is, mint a város tulajdona nőtt és 
fejlődött. Ezen kórház ügyeit a városi képviselet 
egy külön kórházi bizottsága volt hivatva is
merni, tudni és a város minél nagyobb javára 
óvni és irányítani; e kórházat még pár héttel 
ezelőtt dr. Zseltvay János, a polgármesteri teen
dőkkel megbízott kormánybiztos is mint a város 
tulajdonát vette át és ugyanez a kórház a jogos 
tulajdonossal való minden előzetes tárgyalás, 
minden kérdezés vagy végső esetben fölajánlásra 
való késztetés vagy kényszerítés nélkül hirtelen, 
máról-holnapra, szinte csak maga-magától egy
szerre csak állami kórházzá válik és bele ügyei 
intézöjeként kormánybiztost nevez ki a kormány.

Úgy látszik, hozzá kell szoknunk a meg
lepetésekhez !

T a n itó g y iilé s  v á ro su n k b a n .
(Folytatás.)

Múlt számunkban ismertettük a városunk
ban f. hó !6-án lefolyt nagyszabású tanítói 
gyűlés első részét, röviden kitérünk még arra is, 
amit az iskolák typusának kérdésénél határoztak.

Fotnl tanitó kívánja az összes iskolák álla
mosítását. (Taps). Volosin ellene foglal állást, 
mert ez pedagógiai és politikai kérdés.

Pesek referens kijelenti, hogy eddig össze
sen hat község kérte az államosítást, mit telje
síteniük kell. A tanítóság egyhangúlag kívánja 
az összes iskolák államosítását.

A kongresszus másnap folytatódott. Tilta
koznak a Itat hónap alatt képzett tanítók ellen s 
azok ellen a középiskolai tanárok ellen is, akik
nek nincsen diplomájuk. Mert az iskola s kultur- 
nivójának sülyedését fogja eredményezni.

Pesek: Amit önök mondanak, az tény és 
igaz. Mi háromszor is felhívtuk a tanítókat a 
fogadalom letételére s mivel önök nem jelent
keztek, kénytelenek voltunk idegen, kvalifikátlan 
erőket kinevezni.

Dankulinecz kívánja, hogy a még fogadal
mat nem tett tanítóktól fogadják azt e! s ne 
hagyják őket nyomorogni és élten halni. (Föl
hozza egy hat gyermekes .családapa esetét, aki 
hat hónapja nem kapott fizetést.) A gyűlésről 
üdvözlő táviratot küldtek Massaryk elnöknek, 
Haberman kultuszminiszternek és Zsatkovicsnak. 
Válaszoltak továbbá a külföldi pedagógiai egye
sületek üdvözlő távirataira, mire a gyűlés szom
baton d. u. véget ért.

A le fog la lt b irtokok tulajdonosai a cseh
szlovák állam legújabb törvénye szerint kárta
lanítva lesznek. A birtokért az 1913 1915 évi
forgalmi árnak megfelelő értéket fizet az állam 50 
esztendős 3"/„-al kamatozó járadék formájában.
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A borterm elők kálváriája.
Az általános italadóra vonatkozó törvényt 

nálunk annyifélekép magyarázzák, ahányat! annak 
végrehajtásában közreműködnek.

Ennek az áldatlan állapotnak végét vétendő, 
a következő Írásbeli kérelmet terjesztettem be dr. 
Zseltvay János úrhoz, a polgármesteri teendőket 
is végző kormánybiztoshoz:

Kormánybiztos U r !
N csehszlovák nemzetgyűlés 1919. évi 

szeptember 25.-én 533. szám alatt megalkotta 
az általános italadóra vonatkozó törvényt, mely
nek 1920. januái hó 1.-én kellett életbelépőié, 
s amelynek végrehajtási utasítását 1919. évi 
december hó 31.-én hirdették ki.

Ennek a törvénynek 38. §-a és a végre
hajtási utasítás idevonatkozó rendelkezése ér
telmében e törvény életbelépte napján a volt 
magyarországi területen érvényét vesztették az 
1892. évi XV. magyar törvénynek a borfogyasz
tási adóra, s az 1918. évi 1. törvénynek a bor- 
termelési adóra vonatkozó intézkedései, úgy, 
hogy az 1920. évi január hó l.-étől kezdődő- 
lég fogyasztott bor után (hacsak a palackozott 
borokra vonatkozó 572. számú törvényben fel
sorolt esetek fenn nem állanak) csakis literenkint 
40 f általános italadó fizetendő.

Az általános italadóra vonatkozó törvény 
életbeléptetését dr. Brejcha, a Podkárpátszka 
Russ polgári kormányzója 1919. dec. lő.-án 
kelt, de csakis 1920. január havának első nap
jaiban kifüggesztett hirdetménnyel hozta köz
tudomásra, mely hirdetmény magyar szövege 
ezt tartalmazza:

„Az általános italadóról szóló 1919. évi szept. 
25.-én a törvénytárban 533. sz alatt megjelent tör
vény s a palackos boradóról szóló s a törvény
tárban 1919 okt hó 17. én megjelent törvény 19 0. 
évi január hó l.-én életbe lép

Mindenki, aki I. bort, borm ustot s egyéb 
szőlönedvet, 2. más gyüm ölcsből készült bort, 
mustot és gyüm ölcsnedvet, 3. lim onádét, 4. ás
ványvizet, 5 szódavizet k ö z f o g y a s z t á s  
céljára kicsinyben, vagyis 40 liternél kisebb mennyi
ségben árusít, kimér vagy egyéb módon továbbit, 
avagy aki ezeknek az italoknak ideiglenes birto
kában van, ezen különböző italkészleteket 1920 
évi január hó 1 -tö l 6.-ig, reggel 8 órától este 6-ig 
az illetékes pénzügyőri szakasznál megadóztatás 
céljából szóval vagy írásban bejelenteni köteles'*.

Minthogy pedig e hirdetménnyel csakis 
azok vannak a bejelentésre felhíva, akik Aöz- 
fogyasztásra kicsinyben, vagyis 40 liternél kisebb 
mennyiségben árusítanak, az pedig még csak 
említve sincsen, hogy a bortermelők is kötele
sek január hó l.- i borkészletüket bejelenteni, 
s mert spéciéi Ungváron a bor- és egyéb fo
gyasztási adók beszedését, az italok mennyi
ségét az állam helyett és annak megbízásából 
a városi jövedéki hivatal tartotta nyilván, illetve 
eszközölte: az ungvári bortermelők teljes jog
gal azt hihették, hogy készletük újbóli és a 
pénzügyőri szakasznál való bejelentése rájuk 
nézve nem kötelező.

Ebben a jogosnak látszó föltevésükben 
nem is jelentette be a termelők közül senki 
készletéi, s mert a Kormányzóság a fent is
mertetett hiányos szövegezésű és tartalmú hir
detményét később sem rektifikálla annál 
nagyobb megütközést kellett tehát a pénzügyőr
ség eljárása, mely a bortermelőket jövedéki 
kihágással vádolva, többeket közölök meg is 
bírságolt, tőlük egész borkészletük után köve
telvén a 40 filléres literenkénti általános italadó 
előzetes befizelését.

A pénzügyőrségnek ezen — a borterme
lőknek a bejelentésre való fel nem hívása da
cára is — követelt eljárása, s a törvény inten
cióival teljesen ellentétes azon felfogása, hogy 
a bortermelő is köteles egész borkészlete után 
egyszerre és előzetesen a 40 filléres általános 
boritaladót befizetni: általános megütközést 
keltett, s mert teljesen megnyugtató felvilágo
sítást sem az egyesek, sem a hegyközség elöl
járói nem kaptak, sőt mert Szerednyén az 
általános boritaladó egyszerre és elöleges be
fizetésén felül még a borfogyasztási és borter
melési adó fizetését is követelik, — az elmúlt 
bét folyamán a szerednyei g. k. lelkész, Gebe 
Péter kanonok és én felkerestük dr. Brejcha kor
mányzó urat a jelenlegi áldatlan állapotok meg
szüntetése, a bortermelők kioktatása, s a pénz
ügyőrségnek a törvény szelleméhez való szigorú 
alkalmazkodásának elrendelése céljából, — mert 
annak a mai lehetetlen állapotnak fenntartása, 
hogy minden pénzügyőri alkalmazott úgy al
kalmazza a törvényt, ahogy ő mag' 'rázza, 
annál kevésbbé tűrhető és engedhető meg, 
mert ez még a legjobb érzületü hatósági kö
zeget is zaklatásra ingerelheti.

Dr. Brejcha kormányzó ur elsőbben a pénz
ügyigazgatóság referensétől kért telefonon fel
világosítást, majd magához kérette a kormány
zóság pénzügyi előadóját, ő felvezetett bennün
ket a kormányzóság szőlészeti felügyelőjéhez,

aki szives volt velünk a pénzügyigazgatoság 
egyik főbiztosához jönni, hóimét Szvoboda 
pénzügyigazgatósági tisztviselőhöz utasittattunk.

Itt nyertünk is már egy kis felvilágosítást; 
de mert ez sem volt olyan, aminek megsziv- 
lelése esetén a bortermelők a további zakla
tásoktól mentesülnének, felkértük őt, hogy a 
fent hivatkozott hirdetmény hiányainak korri
gálására és az ungvári szőlősgazdák teljes fel
világosítására adjanak ki egy póthirdelményt, 
amit mi hajlandók vagyunk a helyi lapokban 
közöltetui. , .

Szvoboda ur e póthirdetmény kibocsátását 
megígérte, de annak színét mai napig sem 
láttuk.

Hogy tehát az ungmegyei, de különösen 
az ungvári bortermelők végre-valahára tud
hassák az általános boritaladó behozatalával 
járó kötelezettségeiket, s legnagyobb türvény- 
tiszleletiik melleit is ne legyenek jövedéki ki
hágással vádolhatók, tisztelettel azon kére lm 
inél fordulok az összes bortermelők nevében 
is Kormánybiztos úrhoz, mint a kormányzóság 
bizalmának letéteményeséhez s á városi pol
gárság képviselőjéhez, szíveskedjék odahatni, 
hogy a bortermelő közönség az általános bor- 
italadóra vonatkozó törvénnyel elrendelt köte
lezettségeivel kellőleg megismertessék.

Nevezetesen:
1. elég-e, Int a városi bortermelők a vá

rosi jövedéki hivatalnál jelentik borkészleteiket, 
s az abból történt eladásokat;

2. az általuk fogyasztott bormennyiség 
után mely időben és hova fizetendő a 40 f il
léres illetmény;

3. van-e joga a pénzügyőrségnek a bor
termelő egész készlete lilá n  egyszerre és elő
zetesen követelni az italmérési illeték befize
tését ;

4. ha igen, mi módon téríttetik az neki 
vissza, ha már igy megadóztatott bort ad el, 
hogy a kétszeres adózás esete elő ne á lljon ;

5. fennáll-e Podkárpátszka Russ-bati a 
(örvénynek azon rendelkezése, melv eltörli a 
borfogyasztási és bortermelési adót?

Ungvár, 1920.7,évi április 28.
Kiváló tisztelettel:

Gaar Iván.Ú JD O N S Á G O K .
A fö lta lá lt kereszt.

— Mefiszíó Fauszi II. felvonásában.

Jött. — Vérvörös palástja lengéit,
A táncolók közt kacagva kerengett,
S akire rászállt szúrós szeme-párja 
Reá-fagyott a mosoly ajakára.

Egy szökkenés csak . . .  Ott terein a bálvány, 
Tüzláng csapott ki orrán, meg a száján,
De szóit a Sátán bűvös dala kéjjel 
S k igy ílt a lelkünk átkos szenvedéllyel.

Jósolt jövendőt, életet, halált,
Vad győzedelmet, rettentő bukást,
Jósolt a szívnek, amely nincs szeretve,
A harcosnak, kit halni visz a kedve,
Eriikben a vér derinedtre fagyott 
ts  kacagott. . . kacagott . . . kacagott.

Káromló gőgje felcsapott az .égig,
Szemében ölni villáinlott a vész . .
S fölemelte a jelt a sok vitéz,
Óh jaj, mi az? Mi fénylik? . . .
Övé a minden Másé már a semmi.
Övé az élei — Másé a szegénység.
Hallod, hogy ordit mindenütt az éhség? 
Hallod, hogy esdik: Csak ezt ne ! . .  Csak ezt! . .

És amíg kérnek, amig könyörögnek,
A sok imában kigyúl a — kereszt 
S mint meglőtt vérese kettétörött szárnya 
Sirva terül szét a sátán palástja 
Lelkében száz kin háborog zokogva 
(Minden kin, amit átlopott a földre)
És felhördülve visszahall a — porba! —

1919. Lflvich Ilonka.

Magyar divat anno 1920.
(A párisi fényűző divatról való elgondolkozás közben.)

Asszonyom I
. . . .  Nekünk is van divatunk, hanem ezt 

a divatot nem Paquin gondolta ki és nem a 
nagy szabómühelyek pénzért alkalmazott élő 
divatbábui terjesztik szerte áz országban. Ezt a 
divatot két nagy mester alkotta meg kőkemény 
kezével: a Bánat és a Kényszerűség.

A mi divatunk a gyászfátyol, halavány

arcú, szépsége, Asszonyom! A gyász, amelyet 
elhullt legjobbjainkért, seregünkért, elmult dicső
ségünkért, eldarabolt hazánkért viselünk és fo
gunk viselni örökre. A mi köntösünk arra jó, 
hogy a templomba surranjunk be benne és meg
bújjunk ott egy homályos sarokban. Az örök 
lámpa piros fénye, mint távoli reménység csil
laga, ha kopott köntösben vagyunk is, világit 
felénk és mi, ha gyászolunk is. imádkozunk, 
amig sírunk és remélünk és sötét, sötét ruhánk 
uszálya csendesen terül el körülöttünk a templomi 
pad térdeplőjén. . . .

A múltkor láttam Önt az utcán, Asszonyom! 
Bizony kopottas volt már a kabátja és a kalapja 
nem állotta volna ki a jó  megjelenés mestereinek 
legenyhébb kritikáját sem. De én bámultam Önt, 
akit megszoktam volt mindig kifogástalan, egy.’ 
szerű, de modern és ízléses, mindenekelőtt 
pedig ragyogóan uj öltözetben látni. Ön méltó
sággal csak a mi asszonyainkban van meg 
ez a szerény méltóság - viselte kopottas ruháit, 
arca derült volt és a szeme mosolygott.

Ön, asszonyom, nem érezte magát szeren
csétlennek, amiért nem öltözhetett úgy, mint 
régen, mert érezte, hogy egyenruhát visel, a jó 
asszonyok, az okos asszonyok, az ember-nevet 
megérdemlő asszonyok egyenruháját.

Magyar asszonyok, nagyon-nagyou szép a 
ti 1920-as divatotok!

S. Bokor Malvin.

Szem élyi b ir. Puza őrnagy Prágából 
városunkba érkezett. Beszkid Antal, aki most 
jött haza Amerikából, csütörtökön Ungvárra 
látogatott. Ittlétének célja az orosz bank meg
alakításában való részvétel.

— E ljegyzés. Szávka András oki. polg. 
isk. tanár népiskolai előadó eljegyezte Dobrovszky 
Gizikét Uzhorodon.

A d ire k tó riu m . A csehszlovák köztár
saság kormánya elfogadta dr. Zsatkovics György
nek a kárpátalji Russia direktóriumi elnökségéről, 
továbbá dr. Brascsajko Gyula, dr. Hadzsega 
Gyula és dr. Toronsky Emil direktóriumi tagok
nak a lemondását.

— Uj vá ros i tanácsos. Dr. Zseltvay János 
kormánybiztos-polgármester, a Haniuth János 
lemondásával megüresedett városi tanácsosi 
állásra Dr. Cznior Béla keleti akadémiai végzett
ségű ügyvédjelöltet nevezte ki.

K ép v ise lő in k  lá to g a tá sa . Ke
resztény szocialista képviselőink — Kör- 
mendy-Ékes Lajos és Szentiványi József 
— mához egy hétre (vasárnap) Nagy- 
kaposon lesznek, hogy választóik köz
vetlen szavaiból és saját tapasztalatai
ból is megtudhassák, miiyen irányban kell 
választóik érdekében a parlamentnek 
mindjárt legelső ülésein szót emelniük.

A Kath. Legényegyle t k irándu lása  
N eviczkére. A Katii. Legényegylet május 2-án 
társas kirándulást rendez Neviczkére. Indulás 
vonattal reggel 6 órakor. Vissza — ugyancsak 
vonattal — d u. 5 órakor jönnek.

Halálozás. Poiicsáky Dániel csizmadia 
iparos polgártársunk f. hó 28-án elhalálozott.

Adom ány. Szerkesztőségünkhöz érke
zett egy vadászati kihágási ügyben megítélt kár
térítési összeg ciméu jótékony célra fordítandó 
85 K. A beküldővel egyetérlöleg jó helyre 
juttattuk.

— Az orosz „P ro s z v ita "  (Közművelődési 
egyesület) f hó 29-én városunkban a vármegye
házára gyűlést hirdetett s arra igen sokan össze 
is gyűltek. A tömegből kivehető volt, hogy a 
megjelentek különböző pártokból verődtek össze 
s egységes tárgyalásról alig lehet szó. így is lett. 
Az elnöklő dr. Brascsajkót és Volosint a nép 
kérdésekkel kezdte ostromolni, majd a kacapokat 
szidták, általában oly nagy lett a zűrzavar, hogy 
a gyűlést fel kellett oszlatni.

— A tavaszi K á lvá ria -b u csu t hétfőn tartja 
városunk és környékének katholikussága. A kör
menet a 7 órai mise után megy föl a kápolnába, 
ott szokás szerint előbb szlovák és német nyelvű 
szent beszédek lesznek, amelyek után ünnepélyes 
szent mise és annak végén magyar nyelvű szent 
beszéd következik. Szlovákul Lukács Aulai pálóci 
lelkész, németül Reszler István domonyai s. 
lelkész, magyarul Pásztor Ferenc dobóruszkai 
plébános beszél.

K o op e ra tivn ö j Szojuz. Ilyen cim alatt 
alakult meg városunkban Podkárpátszka Rusz 
központi kereskedelmi szövetkezete. Célja a ke
reskedelmet a nép kezébe helyezni, mint azt 
Magyarországon a Hangya szövetkezet teszi. 
Mint értesülünk, Munkácsról Hrabár Konstantin 
és Holis Pál egy millió koronával járultak hozzá 
az alap növeléséhez.
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Papok fizetésének megszüntetése.
A Munkácson megjelenő K. F. Írja : Az adóhiva
talba rendelet Jött, mely az összes lelkészeknek 
járó állami illetményeket megszünteti. -  Annyit 
már mi is tudunk, hogy az itteni adóhivatal sem 
fizet ki eddig fizetett lelkészi Járulékokat.

A le ta rtóz ta tás  oka. Múlt számunk
ban megírtuk, de nálunk a cenzúra törölte hogy 
ScliUrger Ferencet, a beregszászi főgimnázium 
volt igazgatóját, továbbá Sclior Ernő cs Huszár 
Frigyes tanárokat f hó 19-én internálták. A le
tartóztatás okáról az egyik munkácsi lap azt Írja 
hogy egyesek szerint a lanitás, mások szeriutaz 
volna az internálás oka, hogy az ungvári gyűlésen 
részt vettek Mi nem tudunk semmiféle olyan 
ungvári gyűlésről, amelyen nevezettek itt lettek 
volna, de nem tudunk egyáltalán olyan gyűlés
ről sem, amelyen valaki letartóztalásra okot adott 
volna.

— Á thelyezés Prágába. Varga Rezső 
munkácsi dohánygyári igazgatót a prágai kor
mány a cseh fővárosba helyezte át. Varga azon
ban értesülésünk szerint az áthelyezést nem 
fogadta el, hanem állásáról leköszönt, hogy 
Magyarországba visszatérhessen.

— Mennyit hoz Beszkid? Mi újság 
Eperjesen ? Beszkid Aulai amerikai útjáról Prágába 
érkezett. S mint az amerikai nagyoroszok lap
jában a „Narodna Obraná“ -ban ö maga beszámol, 
az amerikai ruszinok összesen háromszázhuszezer 
koronát adtak össze politikai céljaira. Nem sok. 
Ennyibe talán az úti köllség is belekerült? Eper
jesen — Beszkid városában egyébként nagy 
dolgok történtek az elmúlt héten. Az eperjesi 
sz. Miklós-nyomdából egy nyomtatvány került 
ki, amelynek éle dr. Rusznák Miklós eperjesi 
püspöki helyilök ellen irányult. A sértett a nyom
tatvány megjelenése után az ismeretlen szerző 
ellen azonnal megindította a bűnvádi eljárást 
sajtó utján elkövetett rágalmazás címén. A meg
ejtett bírói helyszíni szemle alkalmával a nyomda 
az inkriminált nyomtatvány megrendelőjéül dr. 
Vojtovics József kanonokot nevezte meg, akinél 
a f. hó 24-én a törvényszék vizsgálóbirája ház
kutatást tartott és a nyomtatványból még meg
lévő 102 példányi lefoglalta. Dr. Vojtovics kanonok 
az irat társszerkesztőjéül Beszkid Miklós volt 
krompachi lelkészt nevezte meg.

1

Feketeh im löben e lhunyt d iák . Hor
váth Mihály IV. éves tanilójelölt pár nap előtt 
megbetegedett. Kezelő orvosa, dr. Papp Ágos
ton feketehimlőt konstatált és a beteget azonnal 
a közkórház fertőző osztályába utasította, de 
Horváthot már nem leheteti megmenteni. Kedden 
d e. a szegény tanuló kiszenvedett. Horváth 
Mihály halála megrendilőleg halott tar áraira, 
társaira, de mindazokra is, akik tudták, hogy 
mint katona végig szenvedte a háború minden 
borzalmát, azóta éjjel-nappal dolgozott, hogy 
tanulmányait befejezhesse, még szolgasorsban is 
élt és most a fekete himlő áldozata lett. Teme
tése csütörtökön d. ti. volt az egész képző és 
tanulóifjúság jelenlétében. A simái Aclii Ferenc 
ruthénul búcsúzott el tőle társai nevében.

A debreceni ga líc ia iak . Csütörtök 
hajnalban hosszú kUlönvonat vesztegelt Eper
jesen a Debrecenből kiutasított galíciaiakkal 
megtümve. Az eperjesi zsidóság készséggel sietelt 
hilsorsosai segítségére és igen sok élelmiszerrel 
látta el a hazavándorlókkal, az ottmaradhatási 
engedélyt azonban nem sikerült részükre meg
szerezni. A vonat a késő délelőtti órákban 
tovább folytatta útját Orló felé.

— A képviselőválasztások végleges 
kassai eredménye. A kassai kerületi választási 
bizottság végleg összegezte a kerület összes sza
vazatait. A végeredmény a következő: leadatott 
összesen 195,405 érvényes szavazat; ebből és. 
szoc. dem. 87,851, egyesült zsidó 7,261, ős. nemz. 
szoc. 9,542, losonci magy. nemz. 4,774, kér. szoc. 
64.585 és szlovák kisgazda 21,392. Egy mandá
tumhoz szükséges tehát 27,915 szavazat. Ezek 
alapján a szoc. demokrata párt 3 mandátumot s 
a keresztény szoc. párt 2 mandátumot nyert. A 
második skruténlumban a kér. szoc. párt, a ős. 
nemz. szoc. párt és a szlovák kisgazda-párt kap 
még 1 — 1 mandátumot. Az egyesült zsidó pártok 
és losonci nemz. párt szavazatai teljesen elvesz
tek. A zsidó pártoknak az egész köztársaságban 
kb. 80 000 szavazatuk van, azonban mandátum
hoz nem juthatnak, mivel egyik kerületben sincs 
legalább 20,ó00 szavazatuk.

— K á ro ly i P árisban. Károlyi Mihály 
Prágából cseh útlevéllel Párisba utazott.

— A Kom árom i M agyar Nemzeti Pártot 
Szloveuszkó teljhatalmú minisztere betiltotta.

F ieber H enriknek, a kiváló müértő 
katli. papnak művészi hagyatékát hozzátartozói 
potom pénzen en block eladták Bernkopf zsidó
nak. Ez a inagyaroiszági zsidóiildüzés.

— A „M oza ik " műkedvelő kör, május 
2-án vasárnap délelőtl 11 órakor tartja nagy 
alakuló gyűlését a városi színházban. Mely alka
lommal a kör szelleme célja lesz több előadó 
által ösmertetve. Az érdeklődőket ezúton hívja 
meg az intéző bizottság.

— M agyar bankvezérek tá rgya lása i 
Londonban. Budapestről jelentik: M int isme
retes, Ullmann Adolf báró, Madarassy-Beck 
Marcell báró, Domony Moritz és Ullmaii György 
báró több fontos pénzügyi Irakzakció ügyében 
Londonba utazlak. Értesülésünk szerint a londoni 
tárgyalások alkalmával szóba került az angol 
töke bevonása a Folyam- és Tengerhajózási 
r. t.-nél és a Ganz Danubiusnál Ezenkívül tár
gyalások folytak az állam régebbi angol kölcsö- 
nére vonatkozólag is, amelynek törlesztése a 
háború kitörése óta szünetel. A Hitelbank érte
sítést kapóit a napokban, hogy a bankigazgatók 
elutazlak Londonból. Úgy tudjuk, hogy Buda
pestre való érkezésüket a jövő hét elejére várják.

— A cselt nem zeti papok k it iltá s a  az 
Egyházból. Prága. A „Národni Listy" szerint 
azoknak a .papoknak az Egyházból való kitiltása, 
akik a cseh nemzeti egyházhoz csatlakoztak, 
közvetlen küszöbön áll.

A usztria  lem ond N yuga tm agyaro r- 
szágról. (Budapest, április, 23.) A „Nemzeti Ú j
ság* táviratot közöl Lausanus ból, mely szerint 
Nitti a st. germaini békeszerződés revíziója és 
Ausztriának a tengerhez való útja megnyitásának 
fehéllcuill két követelést állilott fel, még pedig, 
hogy Ausztria lemond a Nyugatmagyarországi 
területre való igényéről. A tudósitó jól informált 
helyről arról őrlésül, hogy Ausztria ezt a két fel
tételt már el is fogadta.

U j lap városunkban. Az elmúlt hét 
péntekén jelent meg a ruszin „Néród* c. hetilap 
első száma. Szerkesztője Klocsurek volt mára- 
marosszignti joghallgató s kívüle még három uk- 
ráinec fog a lapban dolgozni. Programmal teljes 
pártatlanságot s tisztán csak a nép érdekeinek 
megvédését tűzték ki.

— Hogyan lehet amerikai élelmiszert 
vásá ro ln i?  A K. F. Ír ja : Tomas Mattrice Tcmple 
az „American Relief Adniiuistration Missioil To 
Czechoszlovákia" főnök, kit Mr. Hoover amirikai 
élelmezési diktátor azzal bizolt meg, hogy a 
Cslovák köztársaság területén vezesse az ameri
kai élelmiszer-segélyakciót, kijelentette, hogy a 
hajószámra érkező élelmiszer szállítmányok, a 
köztársaság egyes központi fekvésű városaiban 
felállítandó raktárakban lesznek elhelyezve kisebb 
nagyobb mennyiségű csomagokban, amelyeket a 
szelvéiiytulajdonosok átvehetnek, A vásárlás a kö
vetkezőképen történik: Akiknek rokona, vagy 
ismerőse van Amerikában, egy levelezőlapon 
értesíti, hogy milyen élelmiszerre van szüksége, 
ott az illető megváltja a szelvényt, elküldi s itt 
az élelmiszer rögtön felvehető. Ezzel azt óhajt

ják elérni, hogy az élelmi cikkek amerikai valu
tában legyenek megfizetve. A zsidók részére kü
lön kóser élelmiszerek fognak éikezni. Podkar- 
palska Rusban Munkácson, Szlovenszkóban 
pedig Pozsonyban és Kassán lesz uyen élelmi
szer raktár fcllitva. — A közel jövőben Temle 
Munkácsra érkezik.

— „Russkaja Narodnaja P artija " a neve 
a Gagatkó vezetése alatt álló politikai pártnak, 
mely a közeledő választásokhoz már megkezdte 
a propagandát. O lt fog eldőlni, hogy kinek a 
kezében lesz a politikai hatalom. Mint értesülünk 
Szlovenszkói mintára nálunk is szervezkedni fog 
a magyar kisebbség, hogy érdekeit parlamentáris 
utón is védhesse. Mi természetesen a keresztény 
szocialista pártot fogjuk teljes erőnkből támo
gatni.

— N itti nyilatkozata Európa békéjéről.
Nitti az olasz politikáról fontos nyilatkozatokat 
tett a francia lapok tudósítói előtt. N itti a béke 
kérdését egész Európa szempontjából Ítéli meg. 
Európa gazdasági helyzetétől Oroszországban 
120 millió, Középeurópában 180 millió ember 
sorsa függ. A békét a legrövidebb idő alatt meg 
kell kötni, mert ha valahol kiüt a szikra, egész 
Európa lángba borul. Meg kell alakítani a győzök 
és legyőzőitek szövetségét. Nitti csodálkozását 
fejezi ki afölött, hogy Franciaország ellenzi e 
szolidaritást holott tudja, hogy Franciaország 
előtt felejthetetlenek a múlt szenvedései. Itália is 
sok áldozatot hozott, mégis készséggel sietett 
Ausztria segítségére. Németország támogatás nél
kül a bolsevismusba rohan és elpusztul a milita- 
rizmusban. Az olasz miniszterelnök megcáfolja 
azt a hirt, mintha Itália valami titkos békekötés 
által középeurópai hatalmasságokhoz volna kötve. 
Itália 1:U marad reális politikájához és ebben a 
a demokratikus politikában nincs titok.

— P odka rpa tska  Rus s ta tisz tiká ja . A 
cseh hivatalos statisztikai lap kimutatása szerint 
Podkarpatska Rus statisztikai adatai a követ
kezők: Területe 12097 km./’  lakosainak száma 
572.028, ebből 279.975 férfi. 292.081 nő. 319364 
rulhén, 169434 magyar, 62187 német 4057 szlovák, 
15387 román, 1692 egyéb nemzetiségű.

— T o riiaünnepé ly . Június 21., 22. és 23-án 
Szokol-ünnepély lesz városunkban, melyre a 
középfokú iskolák, ha vannak képzett tagjaik, 
jelentkezhetnek.

— M agyarország i hírek. Löw Immánuel 
szegedi zsidó rabbi, akinek pedig már apja is 
jó hazafi volt, maga csizmában és zsinóros 
magyar ruhában járt, a hazaárulás bűnét követte 
el. Löw Immánuel főrabbi vérigsértő nyilatkoza
tokat tett az ország területéről a magyarságról, 
Apponyi külföldi szerepléséről, Horthy kormány
zóról sth. Ezenkívül olyan bárgyuságokat is ki
jelentett, hogy pl. a protestáns Tisza Istvánt a 
katholikusok ölették meg s hogy Csernoch János 
nem egyéb, mint egy pénzen megvásárolt alak, 
aki eladta magát Tiszának, hogy protestánssal 
együtt tegye fel Szt. István koronáját IV. Károly 
fejére slb. A felháborodás olyan elemi erővel 
tört ki ezek hallatára a nemzetgyűlés tagjaiból, 
hogy még Sándor (Schlesinger) Pál képviselő is 
akasztófát követelt a szegedi főrabbi ur számára. 
Mi is mindig mondtuk, amit most ezzel az esettel 
kapcsolatban Magyarországon mondanak, azt t. i., 
hogy „a valódi zsidó nem lehet egyszerre zsidó 
és magyar, vagy zsidó és német, vagy zsidó és 
szlovák. A nemzeti érzés egy és egyedül való, 
mint a lélek, mint a szerelem. Löw Immánuel 
soha sem fogja más szemmel nézni a világot, 
mint zsidó szemmel és sohasem fog Magyar- 
országról máskép gondolkodni, mint zsidó gon
dolattal" Nem, még akkor sem, hogyha nevét 
megmagyarositja és azonfelül csizmában jár, 
magyar ruhát hord és — Szegeden lakik. — 
A Keresztény (Keresztyén) Egyesülés Pártja nagy 
vidéki agitácionális gyűléseket tart. Ma egy hete 
Tapolcán volt ilyen nagy gyűlés, amelyen Friedrich 
is megjelent. Fehér Újság címen változatos 
p dilikai hetilap indult meg Debrecenben. — 
A budapesti községi választásokra nagyban folyik 
a keresztény 'keresztyén) egyesülés pártjának 
előkészülete. A cél, hogy Budapestet a maga 
belső szervezetében és társadalmilag is vissza
hódítsák a kér. kurzus számára A bizalom 
természetesen Friedrichben van és nála járt 
legutóbb ez ügyben is egy ferencvárosi küldöttség. 
— A magyarországi szabadkőműves páholyok 
munkájának beszüntetése a németek ügyeimét is 
ráterelte a szabadkőművességre, melynek tevé
kenységéről azóta hatodik kiadásban jelent meg 
Münchenben Leclunan I. F.-nek egy ide vágó 
könyve (W icltll. Weltfreimaurerei, Weltrevolution. 
Weltrepubllk.) A könyv teljes pártatlansággal 
mutatja ki, hogy a nemzetközi zsidóság a rend
kívül bonyolult titkos szabadkőműves szervezetet 
csak abból a célból kerítette hatalmába, hogy 
mindenütt aláássa a társadalmi rendet, forradal
makat szítson, megbuktassa a királyságokat és 
a zsidóság világuralmát előkészítse. A könyv
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részletesen ismerteti különösen a hatalmas magyar- 
országi páholyok munkáját. — Ereky Károly volt 
magyar miniszter, jelenleg képviselő, az elmúlt 
héten a következő indítványt irta be a nemzet
gyűlés inditványkönyvébe : „Indítvány a korlátolt 
forgalmi közfogyasztási cikkeknek a kereskedők 
között nemzetiségek szerint való szétosztása tár
gyában". Megkérdezték az indítvány tartalma felől 
és akkor megmondta, hogy Budapesten a zsidó 
pékek a keresztény pékek rovására állandóan 
óriási mennyiségű liszthez jutnak ezért szükséges 
a dolgot elintézni". Tehát a zsidók Magyar- 
országon a legújabb időkig még lisztet is többet 
kapnak mint a keresztények, de azért — a zsidóié 
az üldözöttek. — Magyarországon az érettségi 
vizsgálatok jun. közepén kezdődnek. (9-én a 
szóbeliek, 15-én az Írásbeliek, mely utóbbiak jul. 
10-ie is el fognak tartani). A bolsevizmus nagy 
rombolást végzett különösen a budapesti diák
lányok és a kaposvári tanulók között. Negyven 
fővárosi és 6 vidéki diákot az ország valamennyi 
tanintézetéből kicsaptak, de még most is nap
ilap  után nagy bűnök derülnek ki. — A mozikat 
áliamositani fogják. Addig több moziengedélyt 
már nem adnak ki. — A csanádmegyei Apátfalva 
küldöttsége járt a héten a budapesti antant
missziónál. Panaszkodtak. A panasz arról szólott, 
hogy a románok annak idején 34 lakost közülök 
kivégeztek, egy nőt és 3 férfit halálba kergettek, 
az egész falu népét összeverték stb. A kivég
zettek között egy 14 éves kisfiú és több aggastyán 
is volt. — /I Magyar Tudományos Akadémia 
épületében megalakult Külügyi Társaság alakuló 
ülésén Apponyi Albert elnöki székfoglalójában a 
békekötésről többek között a következőket mon
dotta :

— A san-remái konferenciát befejezték. 
A magyar kérdést nem tárgyalták. — A Stovcnszki 
Dennik a következő gömöri tudósítást kö z li: A 
szlovenszkói határon magyar katonák katonai 
előkészületeket tesznek. E hó 16-ikától lehet ész
revenni a határon nyugtalanságot, behívták az 
idősebb korosztályokat különösen azon polgárok 
közül, akik Szlovenszkón voltak és ismerik a te
rületet.

-  E rdé lyben zavarok vannak, amelyek
ben legutóbb Nagyváradon a katonaság is részt 
vett. A román katonai főparancsnokság a dandár
parancsnokoknak szigorú parancsokat osztogat, 
de hogy azoknak lesz-e foganatjuk, nem tudni.

— A szenátorválasztások még nagyobb 
győzelmet hoztak a nemzetgyűlési választásokon 
is előnnyel beért szocialista pártoknak. Különösen 
Kassán és Pozsonyban a mi kér. szoc. pártunk 
— minden kortes-trükk ellenére is — inég a 
képviselöválasztási aránynál is nagyobbat ért el 
a választók számához képest a szenátorválasz
tásokon. A pontos számokat még nem tudjuk, 
de képviselőnk már bizonyosan van. A szená
tusban is hallatni fogjuk szavunkat.

— A földmunkások bérniozgalnia. La
punk zártakor értesülünk, hogy a földmunkások 
bérmozgalma békés elintézést nyert. A nők 25, 
férfiak 30, permetezők és vincellérek 35 korona 
bért vívtak ki. Tizennyolc éven aluli nem fetnőt- 
t«k életkor szerint 15, 16, 17 K-t kapnak.

KOMJÁTHY L.
MEOYEHÁZ-TÉR 4. sz. alatt m ó rr 9Q-én 
(szemben a megyeházával)
megnyílt, ahol a legmodernebb k iv ite li
fényképészeti munkák készülnek. 3-3

KÖZGAZDASÁG.
„Szlovenszkó gazdasági po litiká ja44 cím 

alatt cikket irt dr. Blalio földm. kormány-előado. 
A cikk megállapítja, hogy Szlovenszkóban 1919- 
ben a földterületek 40 százaléka maradt beve
tetlen. ír a mütrágyahiányról s konstatálja, hogy 
a szükséges 10000 vaggon helyett csupán 3 
százaléka állott rendelkezésre. Az állatállomány 
nagyrésze tönkrement, a csépléshez nem volt 
elég benzin, szén, a gazdák kénytelenek voltak 
40 koronát fizetni a szénért, ami 80 koronás 
búzaárak mellett lehetetlen. Nagy hibája gazda
sági kormányzatunknak — Írja a cikk — hogy 
a kenyérmagvak maximális árát aránytalanul 
alacsonyan állapították meg.

A komáromi iparosok a bélyegzéskor 
visszatartott pénzéért és hadikölcsönért. 
A komáromi ipartestület elöljárósági ülése Cirok 
Béla elölj, tag indítványára elhatározta, hogy a 
lebélyegzéskor államkölcsönre visszatartott pénzek 
feloldására az Ipartestület a komáromi össz- 
iparosság érdekében memorandummal fordul a 
zsupán kormánybiztoshoz, s kérik, hogy a kor
mány a teljesen tőke nélkül maradt kisiparosság 
támogatására a kényszerkölcsönre visszatartott 
összegeket adóhivatal utján az érdekelteknek 
fizesse vissza. A visszatartott pénzek feloldása, 
valamint a hadikölcsönök elismerése iparunk 
fejlődésére, egészségesebb s reálisabb alapra 
fektetésére jótékony kihatással lennének.

Az ép ítő ipa rosok szervezkedése N y it- 
rán. A nyitrai épitöiparosok szervezkedése meg
teremtette azt az előnyős helyzetet, hogy most 
már karöltve a munkássággal dolgozzanak.

M ily összeget lehet a biztosítási ősz
szegekből k if iz e tn i?  A pénzügyminisztérium 
elrendelte, hogy az 1920. március 20-án kiadott 
kormányrendelet értelmében 3000 koronáig tel
jesen, 3000-től 5ü.000-ig a biztosítási összeg 85 
százalékát, 50 ezer koronától feljebb a biztosí
tási ö szeg 70 százalékát lehet kifizetni egész 
42.000 koronáig. A pénzügyminisztérium enge
délyével a biztosítási összeg többi részét is ki 
1 hét adni.

Külföldön lebélyegzetten pénzen vásá
rolt áruk behozatala nincsen behozatali engedély
hez kötve. A lebélyegzetlen pénzen való vásár
lás azonban csak úgy történhetik, hogy a bevá
sárlásra szánt összeget a Kóficéi Szlovák banknál 
(Szepsi-körut 15.), avagy annak valamely fiókjá
nál letétbe helyezi a vásárló, amely összegről 
aztán igazolványt kap. Ezen igazolvány felmuta
tása ellenében a határrendörség semmi nehézsé
get nem támaszt. A kifizetést a Szlovák bank 
eszközli.

Revízió. Arról értesültünk, hogy az újabban 
kötött kollektív szerződéseket a kormány revízió 
alá akarja venni. A revíziót a kormányzóság és 
a kassai ipari és kereskedelmi kamara kiküldöttei 
fogják végezni.

Le szá llíto ttá k  a te rm e lők  fe ja dag já t. A
csehszlovák állam közélelmezésében az utóbbi 
napokban komoly zavarok állottak elő. A nép
élelmezési miniszteiium erre való tekintettel a sör
gyárak árpakészleteit lefoglalta s az őstermelők 
és a mezőgazdasági munkások havi fejadagját 4 
kilóval leszállította. Tehát a visszatartott készle
tekből fejenként s a következő aratásig számítva 
18 és fel kiló terményt kell beszolgáltatni.

Milyen termést várnak Magyarorszá
go n?  Magyarországon 1,259.000 kát. hold van 
búzával, 630,000 rozszsal, 435,000 árpával, 355,000 
zabbal és 770,000 tengerivel bevetve. Ezen terü
letről 6,625.000 mm. búza, 3,150.000 mm. rozs, 
2,044.500 mm. árpa, 1,633.000 zab és 515.900 
mm. tengeri termés várható.

A gazdasági cselédek kötelező baleset
biztosítása. A Szlovenszkói Gazdasági Munkás- 
pénztár közli, hogy minden munkaadó köteles 
minden férfi vagy női gazdasági cseléd után 
(olyan után is, aki háztartásbeli és gazdasági 
munka teljesítésére vagy például csak egy hónapra 
is szegődött és szolgáit s bármilyen életkorú is) 
120 fillér balesetbiztosítási dijat a jelzett pénztár 
javára a községházán lefizetni, akár kap a cseléd 
élelmezést, akár nem. A munkaadók külön fel-
szólitás nélkül tartoznak a dijakat minden évben 
április 1.-ig megfizetni. Cselédváltoztatásnál az 
uj cseléd azonnal bejelentendő s a dij lefizetendő, 
kivéve, ha igazoltalik, hogy az eltávozott cseléd 
után azon évre a dij már le letl fizetve. Az a 
gazda, cseléd, aki után a dij le lett fizetve ápr. 
1.-ig, vagy utóbb, de a baleset előtt legalább 30 
nappal, baleset ellen biztosítva van. Ha az össze
írásba fel nem vett cselédet ér baleset, vagy aki 
után a dij lefizetve nincs, az ily cselédnek (vagy 
örököseinek) a munkaadó oly baleseti segélyezést 
tartozik fizetni, mint aminő a pénztártól kijárna. 
Aki cselédjét a dij kivetése alól elvonja, 100 
koronáig büntethető s a be nem fizetett járulékok 
tőle behajtatnak. A dijat a cseléd bérébe betudni 
200 korona büntetés terhe alatt tilos.

egyetemes orvoatudor, FOGORVOS

fogászati rendeléseit megkezdte.
Rendel Ungvárott Kossuth Lajes- 
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SZOBRÁNCZ
A MÁJ- ÉS GYOMOR BETEGEK 

KÁRPÁTI KARLSBADJA
Ivó- és tlirdőkura. idült gyomor- és bel-
hurutok, epe- és iiiájbántalniak székreke
dés, hőrbántalniak.csuzosbajok ellen. Iszap

Megrendelésre Nagymihályba és Ungvárra olcsó 
kocsi. — Kitűnő konyha. — Idény május 15-tfll 
október 1-ig. Orvos: RUSSAY GÁBOR v. 
egyetemi tanársegéd. — F O G Á S Z A  I '!  3-2

FERENTZYLAJOS
okleveles erdőmérnök, volt állami er- 
dőíelligyclő hatóságilag engedélyezett

ingatlan forgalmi irodája
UNOVÁR, (SZOBRÁNCI-U. 34. szám. a.) 

közvetíti házak, szőlők, mezőgaz
dasági- és erdőbirtokok, valamint 
ezek termékeinek adá s-vé te lé t.

Vállalja földek és erdők felmérését, 
parcellázását, becslését s az ezekkel 
kapcsolatos szakértői munkák végzését.
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Markovits Menyhért
okleveles mérnök műszaki és 
kereskedelmi irodája elválla lja

Fedélhéjalások
komplett kiviteléi I. a. békéi minő
ségű aszfalt impregnált papirleme- 
zekböl (ilyen lemezeket eladásra is 
raktáron tart)

M alm ok, m e z ő g a z d a sá g o k ,
fűrészek, borászati és egyéb üzemek 
fentartásához szükséges összes anya
gok (igy pl. tömitö szerek, szíjak, 
olajok, szerszámok, gépek és gép
részek) szállítását;

Ip a rv á g á n y o k
építéséhez szükséges anyagok s for- 

4—3 galmi eszközök beszerzését. :: ::

Iroda: ÜZSHGR3D (USGVÁR) DOMBALJA-UTCÁ 24.
Lerakat: Vargasor. Rozgonyi-telep.

G Y A K O R L O T T  P A T K Á N Y F O G Ó

F O X I-K U T Y Á T
2 2  megvételre keres a perecsenyi

fogyasztási szövetkezet.

Egyházi kellékekben
az egész Szlovenszkó területén fenálló 
hiányon segítve lelt. — Raktáron van 
óriási választékban mindenféle itiise- 
ruha, birettum, KEHELY, gyertya
tartó, szobor slb. Mindenféle nyelvű 
imakönyv, breviárium, szentkép, 
falikép. OLVASÓK egyszerűtől a leg
finomabb ezüstolvasóig. Legújabb ma
gyar katli. irodalmi újdonságok nagy 
választékban. Egyházi ruhák, zászlók 
jutányosán javíttatnak. Vidéki nép
missziókra olvasókat, imakünyveket, 
szobrokat stb. bizományba küldünk.

Szives pártfogást kér:

Egyházi M űintézet
Bratislava (Pozsony), Hummel-u. 4. sz.

Nyomatott Földesi Oyula könyvnyomdájában, Uihorod.




